
Info. från SSK  aug. -20
FAA - Anonyma matmissbrukare

Onsdag den 12 augusti hade SSK (Sveriges Servicekommitté) ett möte igen.

SSK har GSR (gruppservicerepresentanter) från många av mötesgrupperna i FAA.

Mer info om vad SSK och GSR gör finns här på hemsidan.

SSK rekommenderar att de som är sponsorer  gärna får nämna det när vi presenterar oss el-
ler i våra delningar på möten i FAA.

Vi vill berätta om vårt  tillfrisknande, och på det sättet inspirera fler att ta klivet in i stegarbe-
tet och få chansen att må allt bättre.

 

Serviceposter: 

Vi tar med glädje emot personer som är villiga att hjälpa till efter bästa förmåga i SSK.

Vi är många som hjälper dig tillrätta och visar hur det går till, och det finns en serviceguide 
på hemsidan där du kan se vad det innebär. 

Du är alltid välkommen att ringa in till SSK-möten och lyssna och lära till en början innan du 
bestämmer dig för om du har möjlighet att hjälpa till och att göra service.

Telefonnummer och kod finns på hemsidan. 

Nästa möte: 2020-09-08 kl 19.30 - 21.00 varmt välkommen!

Prata med någon i din mötesgrupp så får du veta mer. 

 

Vi behöver:

 En vice webbansvarig, vi har eventuellt en vice webbansvarig på gång men är du in-
tresserad, så tveka inte att höra av dig!
Arbetsuppgifter finns alltid.

  Vi behöver en butiksansvarig och vice butiksansvarig som tar hand om butiken för 
FAA.
I butiken säljer vi material så som arbetsguide för stegarbete, de tolv traditionerna 
mm. Gå in i butiken på hemsidan så får du se utbudet.

 Vi behöver en Vice sekreterare som skriver protokoll på våra SSK-möten och som kan 
hjälpa sekreteraren när hon inte kan vara med på möten. 
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 Vi behöver slutligen en vice GSR för mejlmötesgruppen.
Passar på att berätta om mejlmötesgruppen:
Det är en ledare i månaden som varje vecka startar en tråd med texter ur de tolv ste-
gen, Food for the Soul eller annan litteratur godkänd av FAA.
Efter det att mötesledaren har skrivit texten i mejlet delar hon eller han med sig av 
egna tankar och känslor och fokus bör vara på tillfrisnande, styrka och hopp precis på
samma sätt som vid live, zoom eller telefonmöten. Du som vill dela, precis som på ett
vanligt  möte svarar på tråden och på så sätt får vi ett levande mejlmöte som pågår 
hela veckan, tills nästa tråd startar.
Välkomna att penumerera på mejlmöten och att skriva där.

 

FAA-konvent:

2020-11-22 kl 8.45 - 17.15 kommer FAA att genomföra ett konvent via zoom där vi varvar 
vanliga möten med FAA-medlemmar som berättar om de tolv stegen.

Länk finns så småningom på hemsidan så håll utkik!

Vi har bokat femhundra (!) platser via zoom, så passa på att hänga med oss den 

dagen.

Ingen föranmälan behövs utan vi är med så mycket vi kan och vill.

Om du vill vara moderator och hjälpa till med att instruera om hur mötet går till, så håll utkik
på hemsidan, mer info kommer.
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