2019-04-08

Protokoll praktiskt möte telefongrupperna
FAA – Anonyma matmissbrukare

Möte har hållits

2021-03-01
datum

Vid mötet närvarade

medlemmar.

6
antal

1

Mötet öppnas
Mötet öppnades av

Sara
namn

2

Vi väljer ordförande för mötet
Till ordförande valdes

Sara
namn

3

Vi väljer sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes

Ancki
namn

4

Vi väljer två justerare för mötet
Till justerare valdes
Kerstin och Sara

5

Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp,
0

namn

övriga frågor anmäldes, dagordningen godkändes.

antal

6

Föregående mötesprotokoll läses upp. (Notera ev. anmärkningar)

Inga anmärkningar

7

Gruppinventering.
Gruppen växer sakta men säkert. Numer är det ofta 6-7 st på mötena och ofta någon
eller några nykomlingar. Det är en stor tillgång att vi även har mer erfarna deltagare.
Flera uttryckte sin tacksamhet för möjligheten att mötas via Zoom.
Förslag på att lägga ut påminnelser om våra möten i olika forum bl.a. i FAA:s
Facebook grupp. Den som ska leda mötet kan gärna lägga ut info någon dag eller
några timmar innan mötet.
Fanns förslag om att höra om FAA kan inkludera info om vår grupp när de skickar ut
information och nyheter. Vi ska fråga vår gruppansvariga om hon kan höra med FAA
om detta.

8

Mötestider och mötesvärdar nästa månad.
8/3 Ancki
15/3 Sara
22/3 (vi ska fråga Malin)
29/3 Eva
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9

GSR-info.
Sara läste upp senaste infon från SSK mötet i februari
Just nu har vi längre leveranstid på böckerna i vår webshop vilket beror på leveranserna från
USA.
SSK rekommenderar alla som vill leva i tillfrisknande att inte bara delta på korta telefonmöten
utan även på de som är längre än 20 minuter.
Vakanta poster inom SSK:
Vice sekreterare, vice butiksansvarig, vice för faa@faa.se, vice för mejlmötesgruppen. Kontakta
SSK om du önskar göra service
Nästa möte
9 mars kl 19.30

10

Bordlagda frågor från förra mötet.
Inga bordlagda frågor fanns.

11

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

12

Mötets avslutande
Mötet avslutades med att Sinnesrobönen lästes.

Protokollet justerat av:

sara

Protokollet justerat av:

Kerstin

Protokollet fört av:

Ancki
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