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Möte har hållits: 13 03 2018 Kl: 20.00 -21.30 Plats: Telefonmöte 08 – 437 324 409 

 kod 77 17 26 

Deltagare: Lena, Annelie, Annelie, Susanne, Anna 

 

AGENDA 
 

1 Mötet öppnas  

 Lena öppnade mötet  

2 Val av mötesledare  

 Lena valdes till mötesledare  

3 Val av mötessekreterare  

 Anna valdes till sekreterare för mötet.  

4 Val av två justerare  

 Annelie och Anneli valdes att justera protokollet.  

5 Traditionerna läses  

 Traditionerna lästes av Anneli  

6 Godkännande av dagordningen  

  Dagordning: Ingen känd mötesordning utöver standard   

7 Föregående mötesprotokoll  

 Godkänds  

8 Rapporter  

8.1 Kassarapport  

 Rapport från Anneli: 

 3,616,55 kr finns på FAAs huvudkonto. 

 10,358 kr finns på FAAs översättningskonto, Faktura i mars på telefontjänsten 

375 kr 

Kommentar: Tillkommer väldigt mycket avgifter när vi beställer litteratur i 

tullavgifter, vi skulle behöva justera priserna. Vi skulle behöva höja priserna + 

ändra priserna på hemsida. 

 

Beslut/Att göra:  

Annelie Kassör & Isabella, Litteraturansvarig kommer överens om 

prishöjningar + ber Helen eller Cissi att uppdatera priserna på hemsidan. 

 

 

 

8.2 Hemsidan  

 Rapport från Cissi skriftlig:  

• Angelica som var vårt tredje ben i webgruppen har tyvärr hoppat av som 

administratör.  

Därmed uppstår en vakans som behöver fyllas för att vi ska kunna säkra 

kontinuiteten ang. administratörer för vår webbplats. 

Vi söker därför några hugade spekulanter på denna post. För att Helen och 

jag så småningom ska kunna lämna över ansvaret till nya medlemmar be-

höver vi få förstärkning i webgruppen.  

Det som krävs är viss datavana och nyfikenhet. 

Vi skulle vilja att detta annonserades ut på FAA-chatten. Vi kommer skriva 

om det på webbplatsen under rubriken Aktuellt. 
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• På webbplatsen har det varit lugnt. 

Vi har fått beröm för den och många nykomlingar hittar FAA tack vare den. 

 

Beslut/Att göra:  

Vakant servicepost läggs ut på FAA chatten, vår slutna mailgrupp.  

Alla GSR meddelar sina grupper om lediga serviceposter & hur vi alla kan vara 

med och bidra till att FAA Sverige kan finnas kvar.  

 

8.3 Litteratur  

 

 

8.4       

 Ingen rapport från Litteraturansvarig 

 

Mailen 

Rapport från Lena: Skulle behöva hjälp, ibland skriver någon och är i desperat  

behov av hjälp & det är inte alltid Lena kan svara inom ett par dagar.  

Personen behöver vara Sponsor och stabil i sin abstinens och kunna rådge & 

sponsra de som skriver in.  

 

 

8.5 

 

Meddelanden från FAA USA 

 

  Vi har vid ett flertal tillfällen, genom Lena skickat förfrågningar till USA & 

varit väldigt tydliga med att vi vill komma igång med översättningen av 

litteratur till svenska. Nu har vi fått svar: Vi får inte lov att översätta, de har 

Copyright till texter och litteratur. De håller själv på med att översätta 

litteraturen till svenska. Detta betyder tyvärr att vi blir tvungna att stoppa det 

översättnings initiativ som just hade kommit igång. 

 Från Cissi skriftligen: 

      TEXTprojektet är nerlagt med anledning av att FAA/WSO ska översätta  

      Food for the Soul själva. Vi antar att det gäller även the Green Book också. 

• Vi kommer jobba vidare med en språklig översyn av Stegen och Tradition-

erna. 

• Vi vill även slutföra översättningen en broschyr som heter UNDERSTAN-

DING FOOD ADDICTION AND WHY ABSTINENCE IS NECESSARY. 

Den finns på svenska i en första översättning. 

Den här skriften tycker vi fyller ett viktigt komplement till övrig informat-

ion kring hur beroendet fungerar.  

• Vi skulle vilja skriva till FAA/WSO och fråga om tidplan för utgivning av 

böckerna på svenska samt fråga om vi får översätta den ovan nämnda bro-

schyren. 

Går det bra eller ska vi låta frågan gå via Lena? 

 

FAA Sverige har lagt väldigt mycket tid på att förändra och förbättra texterna & 

med detta besked från FAA USA så kanske vi inte ska göra det. Lena, som GSR 

skickar iväg frågorna igen.  

 

 

8.6 GSR  

  Borlänge 

Ingen GSR då Kia har hoppat av efter 1 år på posten men tillit till att det snart 

kommer någon ny som vill göra service. För övrigt mår gruppen bra. 

 Göteborg 

 Marie GSR. Gruppen mår bra mellan 5-10 deltagare på varje möte. 

 Kalix 
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Susanne, vice GSR. 2 stabila medlemmar, lite längre uppehåll men träffas på 

torsdagar. Länge sedan de hade nykomlingar. Har ej Facebook grupp.  

Vi talar lite om olika möjliga sett att berätta att gruppen finns, lämna visitkort 

+ sociala medier etc. Isabella & Susanne funderar på vad de skulle kunna göra 

för att nykomlingar ska hitta till dem. 

 Luleå 

Ingen deltagare ikväll och ingen rapport 

 Malmö 

Anna GSR. Gruppen mår bra, vi har varit lite färre deltagare över vintern, 

fortfarande ganska få deltagare på måndagsmötena men ca 10-12 deltagare i 

veckan. Vi undersöker möjligheterna att kunna senarelägga måndagsmötena. 

Övervägande ¨nyabstinenta¨ och få som sponsrar. 

 Norrtälje 

Ingen deltagare & Ingen rapport 

 Stockholm 

Annelie vice GSR, gruppen mår bra och växer hela tiden, 4 live möten i 

veckan. Börjat med specifika stegmöten på vissa dagar och annars olika typer 

av möten. Kan vara upp till 14 stycken på ett möte. Mycket tillfrisknande i 

grupperna. 

Dialog kring tillfrisknande och service: 

Sponsrar de som är abstinenta? Viktigt att förmedla detta till grupperna att det 

är en viktig del av att leva i tillfrisknande: att göra service och hjälpa andra. 

Det är så otroligt betydelsefullt för nya att få stöd av en sponsor. Viktigt att de 

som kan sponsra verkligen gör det. Sprid gärna detta i Stockholmsgruppen där 

det finns mycket tillfrisknande. Alla kan vara sponsorer. Vi all finns där för att 

stötta varandra. Alla vi som har en stabil abstinens ska kunna sponsra. Helst 

ska man ha gjort stegen eller i alla fall kommit halvvägs och man ska vara 

stabil i sin abstinent.  

 Sundsvall 

Sofia, GSR ej möjlighet att delta ikväll, ingen rapport 

 Sölvesborg 

Linda GSR, ingen möjlighet att delta 

 Skype-gruppen 

Vakant 

 Telefongrupperna 

Ingen representant närvarande. Förslag om att minska antalet möten för att öka 

kvaliteten- uppföljning nästa möte. 

 
9 Serviceposter  

GSR: Vakant 

(Lena tills-

vidare) 

Vice GSR: Vakant (Helen 

tillsvidare) 
 

 Sekreterare: Sofia Vice sekreterare: Vakant  

 Kassör: Annelie Vice kassör: Vakant (Helen 

tills vidare) 

 

 Litteraturansvarig: Isabella Vice litteraturansvarig: Victoria (Lena 

kontaktar) 
 

Hemsidan svara mejlen: Lena Vice hemsidan svara mejlen: Victoria? (Lena 

kontaktar) 
 

Hemsidan det tekniska: 

GSR Borlänge: 

Helen 

Vakant 

Vice hemsidan det tekniska: 

Vice GSR Borlänge: 

Cecilia 

Victoria C. 
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 GSR Göteborg: Marie Vice GSR Göteborg: Sandra   

 GSR Kalix: 

GSR Luleå: 

Isabella 

Sofi 

Vice GSR Kalix: 

Vice GSR Luleå: 

Anna-Carin 

Vakant 
 

 GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Vakant  

 GSR Norrtälje: Marie Vice GSR Norrtälje: Jeanette  
 GSR Stockholm: Lisa Vice GSR Stockholm: Annelie  

 GSR Sundsvall: Sofia Vice GSR Sundsvall: Eva  

                   GSR Sölvesborg: Linda Vice GSR Sölvesborg: Vakant  

 GSR Skypegruppen: Vakant Vice GSR Skype-gruppen: Vakant  

 GSR Telefongrupperna: Vakant Vice GSR Telefongrupperna:  Hanna  

10 Bordlagda ärenden  

10.1 Ingen kännedom om bordlagda ärenden  

11 Bevakningslistan 

Till nästa möte: 

✓ Telefonmöten – ska vi minska antalet för att öka kvaliteten per möte? 

✓ Översättningskontot – vad ska vi göra med pengarna + informera medlem-

marna om att pengar de skänkt specifikt till översättningskontot ej kommer 

att gå till detta på grund av beslut från USA. 

✓ Ska vi ta lägga mer energi på att justera i texter efter beslutet från USA el-

ler ska vi lägga fokus på vårt primära syfte? Det är viktigt att texterna är 

förståeliga men det är inte en korrekt formulering som gör oss abstinenta.  

 

12 Nya ärenden  

12.1   

13 Övrigt  

13.1 Översättningskontot. Vi får ju inte översätta men vi har ju fått in pengar på kontot. 

Vad gör vi med de pengarna? Ska vi skicka dem till USA? Vi har ju samlat in 

pengar & vi måste informera grupperna så att vi är transparanta. Tas upp till beslut 

till nästa möte. 

 

 

13.2 

 
Ska vi lägga mer tid och energi på att ändra i texterna efter att ha fått ett sådant 

tydligt besked från USA. Viktigt att vi lägger fokus på vårt primära syfte. Det är 

bra att texterna är förståeliga men det är inte det som gör oss abstinenta.  

 

 

13.3 SSK Fasta mötestider – vi har ju fasta tider men väldigt få deltagare och många 

som avböjer i sista minuten. Vi är för få för att kunna fatta beslut. Viktigt att vi ger 

besked i tid om vi inte kan delta så att vi kan hitta en ny mötestid som passar fler.  

 

 

13.4 Rotation av serviceposter. Det är viktigt att vi rotera serviceposter och att fler får 

möjlighet att fördjupa sitt tillfrisknande genom att göra service. Det kan vara svårt 

att avsäga sin roll när man känner ett stort ansvar och det inte finns någon som kan 

ta över. Just nu har vi många serviceposter lediga inom SSK och det är viktigt att 

vi sprider och delar dessa möjligheter till att göra service ute i grupperna. Tanken 

är att den som är Vice ska ta över efter ca 1 år. Det har inte riktigt fungerat i prakti-

ken vilket nu har lett till att vi har många vakanser.   

 

 

14 Information till FAA-chatten  

 Websida administration 

Våga sponsra 

Lena sänder ut information 
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15 Nästa möte  

 12/4 2018 16.30–17.45  

16 Mötet avslutas  

 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form  

 

 

 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 

Annelie  Anneli  Anna 

     

 


