
 

Protokoll möte SSK
FAA - Anonyma matmissbrukare

Möte har hållits: 190411 Kl: 16.30-17.45 Plats: Telefonmöte 08 – 43 73 24 09
kod 77 17 26

Deltagare: Lisa A, Merja, Helen, Cissi, Sandra, Lotta,

Mötet öppnas med val av mötesledare1

2

3

4

5

6

Lisa öppnade mötet och Lisa valdes att leda mötet.

Val av mötessekreterare
Merja valdes att vara sekreterare.

Val av en justerare som förutom mötesledaren justerar protokollet
Cissi valdes att justera protokollet.

Traditionerna läses
Traditionerna lästes av Lisa

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg av 0 ärende på punkten Övrigt.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes. (med ev. kommentarer) Ja

7 Rapporter Avhandlas inte under detta möte

7.1 Kassör
Rapport från: Annelie

6344,42 kr finns på FAAs huvudkonto.
3630,80 kr finns på FAAs butikskonto
10408 kr finns på FAAs översättningskonto.

7.2

7.3

7.4

www.faa.se

faa@faa.se

butik@faa.se

7.5

7.5

Meddelanden från FAA USA

GSR för mötesgrupperna
Borlänge: …
Göteborg: …
Kalix: …
Karlshamn: …
Luleå: …
Malmö: …
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Norrtälje: …
Stockholm: …
Sundsvall: …
Örnsköldsvik: …
Skype-gruppen: …
Telefongrupperna: …

8 Serviceposter

GSR: Lisa Vice GSR: Vakant
Helen t.v.

Sekreterare: Merja
Kassör: Vakant

Vice sekreterare: Vakant
Vice kassör: Vakant

Annelie t.v. Helen t.v.
Butiksansvarig: Eva Vice butiksansvarig: Vakant

Svara på mejl till faa@faa.se: Lena
Webbadministratör faa.se: Helen

GSR Alingsås: Kajsa

Vice svara på mejl till faa@faa.se: Vakant
Vice webbadministratör faa.se: Vakant

Vice GSR Alingsås: Susanna
Vice GSR Borlänge: Carina
Vice GSR Göteborg: Sandra

Vice GSR Kalix: Susanne

GSR Borlänge: Linda
GSR Göteborg: Marie K

GSR Kalix: Isabella
GSR Luleå: Sofi Vice GSR Luleå: Vakant

GSR Malmö: Anna Vice GSR Malmö: Marie
GSR Norrtälje: Jeanette

GSR Stockholm: Lotta
GSR Sundsvall: Eva

Vice GSR Norrtälje: Vakant
Vice GSR Stockholm: Freja
Vice GSR Sundsvall: Vakant

Vice GSR Täby: LenaGSR Täby: Merja
GSR Skypegruppen: Vakant

GSR Telefongrupperna: Lisa H
GSR Mejlmöte: Vakant

Vice GSR Skype-gruppen: Vakant
Vice GSR Telefongrupperna: Cattan

Vice GSR Mejlmöte: Vakant

9 Bordlagda ärenden
9.1 Hur får vi flera att engagera sig? Viktigt att ta upp på möten och i personliga samtal

och försöka hitta personer som kan engagera sig. Exempelvis ta upp som tema på te-
mamöten. Viktigt att ta fram även beskrivning (manual) av serviceposterna. Lotta för-
söker få fram förslag till nästa möte och klar till juni. När den är klar så kan vi göra en
kampanj så att manualen blir känd och att alla grupper tar upp frågan. Bordlades

9.2 FAAs närvaro på Facebook, underlag från Cissi. Man är inte anonym när man är på
FB. FAA har en FB sida där man lägger ut det som kommer från FAA. Viktigt att ex-
empelvis protokoll så kan det verka som att man representerar FAA Sverige. Bara ad-
ministratörer kan lägga upp saker på FAA Sverige. FAA:s vänner är en sluten grupp
bara för medlemmar. Förslag att kolla med dem som gått före, exempelvis AA, Lisa
kollar. En annan risk är att de som inte vara med på Facebook inte får information.
Ska FAA Sverige FB sida finnas kvar? Den riktar sig mest för nykomlingar så att de
ska hitta dem. Behövs nog ramar även här. Bordlades

9.3

9.4

Patientkonferens beslut. Vi har inte fått mer info. I vissa program är man med som fy-
sisk person och ändå behålla anonymiteten. Beslut: inte delta denna gång. Lisa kollar
detta också hur AA gör i liknande sammanhang inför framtiden.
Sammanfattning av besöket på Socialstyrelsen: spridning till medlemmar.Beslut:
Skickas till medlemmar via Faainfo (Merja fixar) och läggs ut på hemsidan (Cissi fixar).
CD skivor från USA, Helen skulle kolla om det finns lagligt sätt att dela dem. CD ski-
vorna har kommit från USA. Har inte hunnit, bordläggs.
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Nya Faainfo & Mejlmöte, enklare sätt att anmäla sig finns nu på hemsidan. Fungerar
mycket bra. Klart

Egna kassörer i grupperna: Lisa redogör kassörens roll. Svårt i FAA att byta kassör då
det behövs fullmakt osv.. pga alla har underkonton för FAA Sverige. Andra grupper
förvaltar kassören pengarna på sitt eget konto (har ett underkonto för Faa) pga vårt
sätt har varit för struligt. Pengarna blir juridiskt personens egendom. Om man har bi-
drag så kan man få problem. Det ska vara enkelt att göra service. Förslaget är att göra
så som AA gör. Kassörer i de olika grupperna får ha pengarna på sina egna konton
(separerade från sina egna pengar). Förslag att när en grupp nästa gång byter kassör
så får de gå över till att kassören har pengarna på sitt eget konto. Mao vi fasar ut sy-
stemet med underkonton under FAA Sveriges konto på Swedbank. 2 omröstningar för
att det ska bli ett demokratiskt beslut. Beslut från omröstning idag: JA 5-1 Bordläggs
till nästa möte.

Kan Isabella skicka startkuvert med pamfletter o visitkort till Alingsås gratis? Bordläggs

10 Nya ärenden
10.1 inga
11 Övrigt
11.1 Telefongruppen startar 15 minuters morgonmöten även lördag och söndag from 13

april.
11.2

12 Information till FAAinfo
Socialstyrelsen besökssammanfattning,

13

14

Nästa möte
190514 kl 20-21.15

Mötet avslutas
Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av:
Cissi Lisa Merja
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