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Hej alla sockersyskon! 
 
Här kommer lite ny information från det senaste SSK-mötet (Sveriges Service-Kommitté) under okto-
ber:  
  
Tillskott och service i SSK 
FAA Sverige och SSK har fått två nya tillskott!  

• Kia från Borlänge som ny vice GSR (gruppservice-representant) för SSK 

• Louise från Stockholm som ny ordinarie kassör för SSK 
Varmt välkomna! 
  
Vill du också göra service och bidra till ditt och andras tillfrisknande? Det finns fortfarande flera lediga 
serviceposter i SSK, såsom:  
- GSR för telefonmöten 
- hjälpa till i webbgruppen 
- vice sekreterare 
- vice kassör 
- vice butiksansvarig 
- vice svara på mejl 
  
Hör av dig till faa@faa.se eller till någon av oss i SSK för att visa ditt intresse! 
  
Ny version av "De tolv stegen och De tolv traditionerna" 
Det finns nu en ny version publicerad av FAA Sveriges dokument ”De tolv stegen och De tolv tradition-
erna”! De finns att köpa på hemsidan, precis som tidigare. För dig som har en äldre version av doku-
mentet så kan du få den nya versionen gratis som PDF-fil. I så fall ska du skicka in din beställning till 
butik@faa.se, och bifoga i mejlet din gamla PDF-fil, alternativt ett foto på din pappersutskrift.  
  
Serviceguide & Sponsorskap 
Utkast av dokumenten ”FAA’s Serviceguide” och ”Sponsorskap” finns nu på hemsidan under fliken 
”Dokument/Manualer/Affischer”. Vi vill gärna ha era synpunkter och tankar kring dessa utkast, från 
både gamla medlemmar som nykomlingar. Kom med synpunkter innan 31 december till faa@faa.se 
eller till någon av oss i SSK. Alla synpunkter är värdefulla! 
  
Telefonmöten 
Vi har nu telefonmöten vid lunchtid alla dagar i veckan, även under helgen. Nu på söndag, den 3 no-
vember, är det praktiskt möte för alla telefongrupper mellan kl. 10-11. Varmt välkomna att delta! 
  
Ljudfiler FAA's världskonvent 
Det finns ljudfiler tillgängliga från FAA’s världskonvent 2016 att lyssna på! Gå via länken på hemsidan 
under ”Dokumentarkiv för medlemmar”. Det är det vanliga lösenordet som gäller. Fråga din GSR för 
att lösenordet. 
  
Nästa SSK-möte 
Nästa SSK telefonmöte är tisdag den 12 november kl. 19:30 - 21:00. Alla är välkomna att ringa in, 
nya som gamla. 
  
Vi vill också påminna om FAAs tradition 2 – “För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en 
älskande Gud såsom Gud kommer till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är enbart betrodda tjä-
nare, de styr inte." 
Tillsammans är vi starkare! 
  
Vi önskar er alla en fortsatt fin vecka med abstinens och sinnesro!  
 
Kram 
/Lisa (GSR i SSK) & Kia (vice GSR i SSK) 
 


