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I Sveriges servicekommitté (SSK) träffas vi som är grupppservicerepresentanter),för olika 

mötesgrupper i FAA. 

Det är ett sätt för oss att hålla kontakten med varandra och informera om vad som händer i de 

olika grupperna. 

Vi pratade bland annat om 

konvent! 

Som vi har på zoom den 22 november kl 8.45 - 17.15 med pauser så den som vill vara med 

kan komma och gå som den vill. Mer info finns på hemsidan. 

 

Rapporter  

från olika grupper som har gruppservicerepresentanter som är med i SSK. 

 

Mejlmötesgruppen: Alla är alltid välkomna att mejla. 

Många prenumeranter Och en liten grupp som delar om texten eller annat som känns 

angeläget För oss. Styrka i tillfrisknande och hopp i fokus precis som i alla andra möten i 

FAA. 

En mindre grupp som leder möten månadsvis och som startar en ny tråd en gång i veckan. 

 

Telefongruppen är också till för alla och vi har möten fyra gånger per dag i tjugo minuter 

varje gång, samt två möten som varar i trettio minuter på måndagar och torsdagar. 

Ett längre möte sextio minuter på söndagförmiddagar. Mer info finns under fliken möten på 

hemsidan. 

 

Vakanser 

Vi behöver folk till Sveriges servicekommitté: 

Vi behöver en GSR från och med januari 2021  och en vice GSR så snart Som möjligt. 

 

Butiksansvarig och vice butiksansvarig så snart som möjligt 

Vice sekreterare så snart som möjligt 

Vice kassör så snart som möjligt. 

Är du nyfiken och vill veta mer, Se serviceguiden på hemsidan och du är varmt välkommen 

att ringa in till vårt nästa möte den 14 oktober kl 19.30-21.00. Mer info och kontaktuppgifter 

finns på hemsidan. 

En zoommötesgrupp har startat 

 

Mer information finns på hemsidan under fliken möten. 

Vem som helst är välkommen att vara med! 

 

Med önskan om tillfrisknande!     


