
Informationsbrev augusti 2021 
 

Hej programvänner!  
 

Hoppas ni alla haft en underbar sommar och vilat upp er på semestern!  

Här följer information från SSK och vad som är aktuellt i FAA just nu.  

 

Informationsmejlen (faainfo@faa.se) 
Det är tyvärr fortfarande problem med FAAs informationsmejl (faainfo@faa.se) och det går 

tyvärr inte att skicka ut detta informationsbrev via den vägen. FAAs Webbadministratörer 

ser över problemet och jobbar på en lösning som vi hoppas på kommer fixa problemet inom 

snar framtid. SSK vill påminna alla om att läsa under fliken Info & Aktuellt för medlemmar så 

att ingen missar viktig information.  

Världskonvent 15–17 oktober 2021 
FAA USA informerar via deras hemsida om att det kommer hållas ett världskonvent 15–17 

oktober 2021. Konventet heter ”Pathway to Serenity”. Mer information kommer framöver 

på https://www.foodaddictsanonymous.org/ och SSK håller sig uppdaterade.  

Mejlmötesgruppen 
Tyvärr har mejlmötesgruppen beslutats om att läggas ned. Det har varit problem under en 

längre tid med mejl som inte kommit fram samt lågt deltagarantal. Det är varje GSRs ansvar 

att ändra i mötesmanualer om mejlmötesgruppen nämns i dessa.  

Telefongruppen 
Telefongruppen behöver en ny GSR från och med 5/9. Är du intresserad av att göra service, 

kontakta nuvarande GSR på: grstelemote@faa.se eller var med på telefongruppens nästa 

praktiska möte som är söndagen den 5/9 kl. 10.00-11.00.  

Den nya Zoom-gruppen 
För ett år sen flyttade många livegrupper in på Zoom och har haft Zoom-möten i stället för 

live-möten på grund av coronarestriktionerna. Idag har vi nu två fristående Zoom-möten 

som inte är förankrade till någon livegrupp. Så småningom kommer fler livegrupper återgå 

till sina ordinarie möteslokaler och livegrupper kan välja att antingen läggas ner sina Zoom-

möten helt eller låta dem finnas kvar för dem som vill fortsätta ha möten via Zoom. De 

Zoom-möten ansvaras av den livegrupp som startat dem så länge livegruppen vill det. Zoom-

möten utan förankring till någon livegrupp 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 livegrupp) 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.  
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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 som hölls i 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 GSR från och med 5/9 och vice GSR.  

Vakanta poster i den nya Zoom-gruppen är GSR och 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 två olika mejl man kan prenumerera på, FAA-info och FAA-telemöte. 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. 

Dock är det problem för med mailen för FAA-info, men registrera dig gärna så du får 

utskicken när mailen återigen fungerar. 

Kontakt 
Önskar du komma i kontakt med SSK, kontakta din GSR i din grupp eller maila direkt till: 

gsr-ssk@faa.se.  

Nästa SSK-möte är onsdagen den 14 september kl. 19.30-21.00. Alla är välkomna, de som 

har en servicepost har rösträtt.  

 

Med soliga hälsningar 

Josefine B 

GSR SSK FAA 
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