Information från SSK april
FAA - Anonyma matmissbrukare

Hej alla sockersyskon!
Här kommer lite information för april månad:
Online-möten via Zoom
Det har senaste veckorna startats flertal online-möten! Så härligt att vi kan fortsätta tillfriskna
tillsammans i dessa tider, även online. De online-möten som startats hittills är startade av olika live-grupper i landet, men vi vill betona att alla är välkomna att delta på dessa möten, även
om du bor i en annan stad. De online-möten som finns just nu är:
 Alingsås: Måndagar 19.15-20.15
 Stockholm: Tisdagar 17.30-18.45
 Karlshamn: Torsdagar 17.30-18.30
 Täby: Torsdagar 19.00-20.00
Håll gärna utkik på hemsidan för möjliga ändringar eller om fler möten läggs till.
Mer info om dag och tid för online-mötena hittar du här: https://www.faa.se/live-moten/.
Mer info om hur online-mötena går till hittar du på: https://www.faa.se/online-moten-viazoom/.
Vill du starta ett Zoom-möte hör av dig till gsr-ssk@faa.se.

 Koordinering av telefonmöten
Det har skapats en mejl-lista som är tänkt att användas för att koordinera telefonmötena. Om
du t ex erbjudit dig att öppna ett telefonmöte, men får förhinder, kan denna mejl-lista användas för att försöka hitta någon annan som kan öppna mötet. Du kan skriva upp dig på mejl-listan på hemsidan: https://www.faa.se/mejllista-for-telefongrupperna/.

 Höjda priser i butiken
Priserna för litteratur och polletter har i veckan höjts i butiken då butiken tidigare inte gick
runt pga höga fraktkostnader från FAA USA. Butiken och de nya priserna finner du på:
https://www.faa.se/faas-butik/.
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 Sveriges Service-Kommitté (SSK)
Vi vill slå ett slag för FAA:s SSK-möten! Alla är välkomna att närvara, även om det endast är
de med en servicepost inom SSK och/eller som GSR i en grupp som kan rösta i frågor som tas
upp. Under dessa möten går vi igenom hur FAA Sverige mår och gör de ändringar som behövs för att gemenskapen ska må bra och för föra budskapet vidare.

Har du lite tid i programmet och lever i tillfrisknande, och vill bidra till både ditt eget tillfrisknande och FAA:s välmående, så finns det flera lediga serviceposter i SSK, bland annat:
 Sekreterare
 Vice GSR
 Vice mejl-ansvarig
Nästa SSK-möte är tisdagen 12 maj 19.30!

Kram!
/Lisa, GSR i SSK
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