Informationsbrev maj 2021
Hej allihop!
Här följer information från SSK och vad som är aktuellt i FAA.

SSK har beslutat om ett förtydligande angående sponsring i FAA
Bakgrund till beslutet: Det har kommit många frågor till SSK som tyder på en oklarhet ute i
FAAs grupper om vad som gäller för sponsring i FAA. Många har sponsrat med andra steg än
FAAs egna och har trott att det är enligt FAAs traditioner att göra så. Dock står det i FAAs
Gröna bok att för att sponsra i FAA behöver man ha tillfrisknat genom att arbeta i FAAs tolv
steg. Och enligt våra traditioner behöver vi värna om FAAs enighet. Andra tolvstegsprogram
kan dessutom inte ge den bästa möjliga hjälpen för oss med problem med socker, mjöl och
vete och vi behöver specifikt anpassade steg för vår problematik. Det rådde stor enighet om
beslutet i SSK (beslutet togs efter att två SSK-möten röstat för förslaget).
Beslut: När Stegarbetet ska göras, skall alltid FAAs Steg användas. Vi ska också i huvudsak
utgå från FAAs egna övriga texter och litteratur. Dessa kan dock kompletteras med annan
Tolvstegslitteratur om sponsorn haft stor nytta av några i sitt eget arbete mot abstinens.
Men detta ska alltså endast ske som komplement till FAAs egna texter och det ska framgå
tydligt för sponseen att det är andra texter och inte FAAs egna.
Till dig som nu i huvudsak sponsrar med annan Tolvstegslitteratur: Tack för att du sponsrar
och fortsätt att sponsra! Men börja nu utgå ifrån FAAs fantastiska Steg. Om du inte hinner
göra dom själv innan, så gör dom parallellt med din sponsee. När man sponsrar ”gör” man ju
själv stegen om och om igen och det är ju bara positivt att få ännu fler erfarenheter. Vi kan
då bara bli ännu klokare!
Stegen finns att köpa i butiken på https://www.faa.se/faas-butik/
Denna information kommer även läggas upp på hemsida samt i sponsorsguiden.
Sponsorsguiden hittar du här: https://www.faa.se/varfor-och-vad-innebar-det-att-ha-ensponsor/.

Den nya Zoom-gruppen
För ett år sen flyttade samtliga live-grupper in på Zoom och har haft Zoom-möten i stället för
live-möten. Idag har vi nu två fristående Zoom-möten som inte är förankrade till någon livegrupp. Så småningom kommer fler live-grupper återgå till sina ordinarie möteslokaler och
live-grupper kan välja att antingen läggas ner sina Zoom-möten eller låta dem finnas kvar för
dem som vill fortsätta ha möten via Zoom. De Zoom-möten ansvaras för den live-grupp som
startat dem så länge live-gruppen vill det. Zoom-möten utan förankring till någon live-grupp
behöver en övergripande GSR som kan agera som kontaktperson för medlemmar samt vara

med på SSK-möten. Då skulle alla Zoom-möten (som inte ansvaras av en live-grupp) utgöra
en ny grupp, Zoom-gruppen. SSK förutspår att Zoom-gruppen kommer bli större när fler livegrupper återgår till sina möteslokaler och därmed behöver Zoom-gruppen en GSR och vice
GSR för att kunna struktureras.
Har du frågor eller är intresserad av att bli GSR eller vice GSR för den nya Zoom-gruppen.
Kontakta SSK via: gsr-ssk@faa.se.

Talarmöte
Talarmötet söker fler personer som vill tala på ett talarmöte. Ett tal kan innehålla din
livshistoria, hur du kom till programmet och hur du tillfrisknade från sjukdomen
sockerberoende och matmissbruk. Är du intresserad av att hålla nästa talarmöte?
Kontakta talarmote@faa.se för mer information eller för att anmäla ditt intresse.
Här kan du även lyssna på ett inspelat talarmöte från mars: https://www.faa.se/talarmoten/.

Vakanta poster i FAA
FAA behöver dig som vill tillfriskna genom att göra service.
Vakanta poster i SSK är vice GSR, vice sekreterare, vice kassör och vice butiksansvarig.
Vakanta poster i Telefongruppen är vice GSR.
Vakanta poster i den nya Zoom-gruppen är GSR och vice GSR.
Vakanta poster i Mejlmötesgruppen är vice GSR.
För mer information om dessa serviceposter, läs gärna serviceguiden som finns här:
https://www.faa.se/faa-serviceguide/.
Är du intresserad av att göra service, kontakta din GSR eller maila gsr-ssk@faa.se.

Prenumerationer
FAA har tre olika mail man kan prenumerera på, FAA-info, FAA-telemöte och FAA-mejlmöte.
Registrering sker via hemsidan. För att inte missa någon viktig information kan det vara bra
att registreras på dessa samt att läsa på fliken ”Info & aktuellt för medlemmar” på hemsidan
regelbundet.

Kontakt
Önskar du komma i kontakt med SSK, kontakta din GSR i din grupp eller maila direkt till:
gsr-ssk@faa.se.

Med soliga hälsningar
Josefine B
GSR SSK

