
Information från SSKs julimöte 2019

Förra veckan hade vi ett SSK-möte (Sveriges Service-kommitté) där vi beslutade om några punkter:
SSK har beslutat att fasa ut systemet med underkonton för kassörerna i Livegrupper på SSK:s Swedbank-konto. An-
ledningen till detta är det komplicerade förfarandet med fullmakter från banken som är arbetskrävande och tidskrä-
vande process. Nästa gång en Livegrupp med ett sådant underkonto byter kassör är tanken att kassören skaffar ett
eget konto i sitt eget namn för gruppen. Underkonton tillhandahålls bara i undantagsfall. Hör av dig till mig eller nå-
gon annan i SSK om det finns frågor kring detta, och om du vill ha vägledning i hur det går till.
Det togs också beslut att byta mail-leverantör för FAA-mailen pga problem som nuvarande leverantör inte kan lösa.

Vi är även i full fart med att utforma en serviceguide för hela FAA (grupperna, SSK osv) som kommer skickas ut, för
alla att ta del av, när vi är klara!
Jag vill också påminna om att service är en viktig del av tillfrisknandet! Precis som du behöver FAA så behöver FAA
dig för att vi ska fungera. Det är också ett bra sätt att jobba med sin abstinens och skapa sig ett nätverk som stärker vä-
gen i tillfrisknandet. Det behövs service i både grupperna och i SSK, i stort som smått. Just nu saknar vi personer på fle-
ra poster i SSK:

hjälp med web-administration hemsidan
hjälpa till att svara på mail
vice butiksansvarig
kassör
vice kassör
vice GSR för SSK
vice sekreterare
GSR telefongrupperna

Är du intresserad och vill veta mer så hör av dig till mig , Merja, eller någon annan med en tid i FAA som du känner dig
trygg med, eller ring in på nästa SSK-möte den 8e augusti kl 16.30-17.45 för att höra mer. Du kan även maila till
faa@faa.se.

http://www.faa.se/info-for-medlemmar/aktuellt-2/mailto:faa@faa.se

