Protokoll möte SSK
FAA - Anonyma matmissbrukare
Mötesdatum:
Deltagare:

1

2021-11-09

Kl: 19.30

Plats:

Zoommöte, kod 611

Ytte, Jenny B, Jenny K, Katarina T, Josefine B, Lena M, Ulrika J, Lotta W, Emma K, Frida B

Mötet öppnas med val av mötesledare
Ytte öppnade mötet och valdes att leda mötet.

2

Val av mötessekreterare
Jenny K valdes att vara sekreterare.

3

Val av en justerare som förutom mötesledaren justerar protokollet
Jenny B valdes att justera protokollet.

4

Traditionerna läses
Traditionerna lästes av Josefine

5

Godkännande av dagordningen
Dagordningen justerades utifrån föregående protokoll och godkändes.
Tillägg

6

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

7

Rapporter

7.1

Kassa Lena M
Butik
13.210,52
Sverige
19.512,13
Översättning 10.509,50

7.2

www.faa.se Josefine B och Emma K
Informationsmejlen är nedlagd då den inte fungerar. Förslag på lösning är en Googlegroups där
informationen läggs. Alla kommer få ett mejl med en länk som förhoppningsvis är enkel att
följa för att anmäla sig till gruppen.

7.3

faa@faa.se Lena F
Vi får många mejl men vice GSR kommer inte in och kan inte svara på dessa mejl. Emma och
Katarina försöker lösa det tillsammans.

7.4

butik@faa.se
Det har varit en del stora beställningar nu när en del grupper gått live.

7.5

Meddelanden från FAA USA
Inget att rapportera

7.6

GSR för mötesgrupperna, tas upp jämn månad
• Talarmöte
• Telefonmöte
• Lunchmöte Zoom
• Luleå
• Malmö
• Göteborg
• Stockholm
Mötet beslutade att vi försöker närvara på kommande zoommöten för att se om de är aktiva.
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8

Serviceposter
GSR SSK: Ytte

Lena F (tillfällig)

Sekreterare: Jenny Jenny K

Vakant

Kassör: Lena M Lena M

Vakant

Butiksansvarig: Frida B

Vakant

Svara på mejl till faa@faa.se: Lena F
Webbadministratör faa.se: Emma K
GSR Telefongrupperna: Ulrika
Talarmöte Josefine B
Lunchmöte Zoom Malin
GSR Göteborg: Catrin
GSR Luleå: Josefine M
GSR Malmö: Jenny B
GSR Stockholm: Lotta

Katarina T
Josefine B
Vakant
Vakant
Vakant
Sandra A
Vakant
Ytte
Åsa

9

Bordlagda ärenden

9.1

Manualer, vem kan ändra?
Vi har fått en manual från USA som vi skulle läsa till detta möte. Då inte alla hade läst den
bordlades frågan till nästa möte 9 december.

9.2

Vad bör finnas med i mötesmanualerna samt om SSK bör styra det?
Se punkt 9.1

10

Nya ärenden

11

Övrigt

11.1

Konvent i Sverige
Skall vi ha ett konvent i Sverige för att öka intresset för FAA? Bör det vara live eller på Zoom
alternativt en kombination. Mötet tänker att vi behöver en arbetsgrupp för detta. Josefine,
Jenny B, Ytte och Katarina som är sammankallande anmäler sig till gruppen.

11.2

Insamling till konventet
Lena tar reda på hur vi kan märka insättningar så de kommer till kontot för konvent.

11.3

FAA Anonyma matmissbrukare Sverige på Facebook, Frida
Frida har fått kontakt med den som är administratör för sidan och den skulle endast vara en
länk till hemsidan. Mötet föreslår att vår Facebooksida läggs till som en punkt under punkt 12
om det är praktiskt möjligt. Frida tar reda på om hen vill delta på SSK-möten eller lämna rollen
vidare. Frågan bordlades

12

Information till FAA

12.1

Aktuellt (Det medlemmar kan läsa under meddelanden på hemsidan) samt
Infomejl (Det som normalt mejlas ut till alla på listan)
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12.2

De som är registrerade till våra infomejl kommer få en inbjudan till den nya infomejlen som
skall fungera bättre. Denna inbjudan är inte skräppost.
Vi uppmanar den som har möjlighet att göra service i arbetsgruppen för ett konvent i Sverige
våren 2022 att mejla till gsr-ssk@faa.se Samma mejladress används om du har möjlighet att ta
någon av våra vakanta poster som är vice GSR, vice kassör, vice sekreterare och vice
butiksansvarig.
Meddelanden (Det som läses upp på de olika mötena)
Meddelande från SSK: De som är registrerade till våra infomejl kommer få en inbjudan till den
nya infomejlen som skall fungera bättre. Denna inbjudan är inte skräppost.
Vi uppmanar den som har möjlighet att göra service i arbetsgruppen för ett konvent i Sverige
våren 2022 att mejla till gsr-ssk@faa.se Samma mejladress används om du har möjlighet att ta
någon av våra vakanta poster som är vice GSR, vice kassör, vice sekreterare och vice
butiksansvarig.

13

Nästa möte
Torsdagen den 9 december kl19.30-20.45 via Zoom

14

Mötet avslutas
Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form
Protokollet justerat av:
Ytte
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Protokollet justerat av:
Jenny B

Protokollet fört av:
Jenny K
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