Infobrev maj 2021
Hej alla FAA vänner
Det praktiska mötet har den 2 maj 2021 röstat för andra gången ja till att telefonmöten går
över till zoom den 17 maj och att alla 20 minuters möten förlängs till 30 minuter. Det har
tagits fram en slimmad version för 30 minuters manualen som kommer att användas på alla
30 minuters möten.
Mötet var överens om att utvärdera övergången och manualen efter 6 månader, dvs på
praktiska mötet i november. Manualen, info om telefonnummer och kod kommer att skickas
ut i god tid innan övergången via infomailet. Du kan abonnera på infomailet för
telefongruppen på www.faa.se/telefonmoten/ där du också kan läsa samma info.
Även om möten går över till zoom så kommer det fortfarande vara telefonmöten. Du kan
ringa in som vanligt på ett telefonnummer och använda kod för att komma in. Om du vill kan
du gå in via appen eller datorn, men behöver självklart inte ha video på och du kan också
dölja ditt telefonnummer. Du kan leda möte oavsett hur du går in, mao behöver inte dela
skärm även om du går in via dator eller app. Du behöver inte heller gå in mer än ett par
minuter innan mötet börjar då deltagarantalet är högt? Det är precis som förut frivilligt att
dela sitt telefonnummer och det gör man som förut genom att läsa upp den, inte i chatte.
Mer info kommer.
Telefonmöten via zoom kommer att ha ett en egen länk och kommer inte krocka med andra
zoom möten som exempelvis Live grupperna har. Sprid gärna denna information så att vi
alla är väl förberedda inför övergången.
Praktiska mötet beslutade också att ändra på mötestiden för kvällsmötet från 21.15 till
21.00. Då mötet inte beslutade from när så blir det from den 10 maj. Om mer tid för den
ändringen behövs, meddela Alexandra på gsr-telemote@faa.se
Telefongruppen behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service. Vakanta poster är
vice gsr, kontaktperson för torsdagsmöten. Det kommer behövas nya kontaktpersoner from
juni då flera har aviserat avgång.
Kontakta oss på gsr-telemote@faa.se om du har frågor eller är intresserad.
Nästa praktiska möte är den 6 juni kl 10-11, alla är välkomna!

