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Mötesdatum: 2022-01-11 Kl: 19.30 Plats: Zoommöte 

   

Deltagare:  Ytte, Lena M, Josefine B, Eva, Lotta W, Frida B, Jenny K 

 

1 
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 

 Lotta W valdes att justera protokollet. 

4 Traditionerna läses 

 Traditionerna lästes av Lena M 

5 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen justerades utifrån föregående protokoll (från november) och godkändes med 

följande tillägg: 

Zoommöten (10.2), Mötesguiden på engelska (9.1), Ska stegen vara tillgängliga på fysiska 

möten (10.1). Banken(11.3), Konventet (11.1). 

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från november lästes upp och godkändes då mötet i december ställdes in. 

7 Rapporter 

7.1 Kassa Lena M  

 Butik 13.988,02 

Sverige 19.550,19         

Konvent 10.559,50 Swisch 1234416186, meddelande Konvent 

7.2 www.faa.se Josefine B och Emma K 

 Det har varit lugnt på hemsidan. De är behjälpliga nu när telefonmötena ska gå över till ny 

tjänst. Använd gärna web@faa.se för att få ut information till samtliga medlemmar. 

7.3 faa@faa.se Lena F 

 Ingen rapport 

7.4 butik@faa.se Frida B 

 Just nu finns allt i lager 

7.5 Meddelanden från FAA USA  

 Inga meddelanden 

7.6 GSR för mötesgrupperna, tas upp detta möte då decembers möte var inställt 

 • Talarmöte 

Ingen har anmält sig som talare, vi försöker med att be om tips. 

• Telefonmöte 

Saknar GSR Praktiskt möte inställt. 

• Zoommöten 

Saknar GSR, Det kommer regelbundet nykomlingar på fredagar. Men deltar någon på 

söndagsmötena? Vi försöker delta. Lena rapporterar 

http://www.faa.se/
mailto:web@faa.se
mailto:faa@faa.se
mailto:butik@faa.se
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• Luleå 

Ingen rapport 

• Malmö 

Gruppen har haft problem att få igång livemötena. 

• Göteborg 

Ingen rapport 

• Stockholm 

Grupperna mår bra, en del nykomlingar men alla kommer inte tillbaka. 

• Sundsvall 

Stabil grupp på ca 5 personer. 

 

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 Katarina T 

Webbadministratör faa.se: Emma K Josefine B 

GSR Telefongrupperna: Vakant Vakant 

Talarmöte Josefine B Vakant 

Zoomgrupperna Vakant Vakant 

GSR Göteborg: Catrin Sandra A 

GSR Luleå: Josefine M Vakant 

GSR Malmö: Jenny B Ytte 

GSR Stockholm: Lotta  Åsa 
 

9 Bordlagda ärenden 

9.1 Manualer, vem kan ändra? 

 Vi har fått en manual från USA som vi lägger upp på hemsidan. Vi tolkar den som att det är 

ganska fritt att justera mötesmanualen enligt gruppsamvetet i de olika grupperna. 

9.2 Vad bör finnas med i mötesmanualerna samt om SSK bör styra det? 

 Se punkt 9.1 

9.3 FAA Anonyma matmissbrukare Sverige på Facebook, Frida 

 Befintlig administratör kan lägga till fler administratörer. Mötet beslutar att web-gruppen 

också ansvarar för Facebookgruppen. Frida meddelar nuvarande administratör. 

10 Nya ärenden 

10.1 Hur kan man få tillgång till stegen snabbare? 

 Bör stegen finnas utskrivna på mötena så man kan köpa dem direkt? Förslaget är att varje 

livegrupp köper in från butiken och sedan betalar nykomlingen till livegruppen. Om stegen 

kopieras av gruppen skickas betalningen till butiken. 
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10.2 Zoomgrupperna 

 Eva fortsätter att hålla fredagsmötena 18.00-19.00 denna termin men det kanske behövs mer 

information om det? Att vi försöker sprida det samt att vi har koll på söndagsmötet för att få 

veta om det bör läggas ner. 

11.1 Konvent i Sverige 

 Vi skjuter upp konventet till hösten 2022, för övrigt bordlades frågan 

11.2 Insamling till konventet 

 Nu har vi ett Swischnummer dit bidrag kan skickas 1234416186, meddelande Konvent 

11.3 Banktjänster 

 Då vi inte utnyttjar tjänsterna vi betalar för i bankens tjänst Företagspaket+ beslutar mötet att 

kassören kan ta bort paketet om det är möjligt. 

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) 

 Detta ska vara en längre text om de punkter som finns under punkt 12.2 

12.2 Meddelanden (Det som läses upp på de olika mötena) från SSK 
 Att göra service är en viktig del för ditt tillfrisknade. Det finns flera vakanta poster inom SSK samt i 

arbetsgruppen för konventet om du har möjlighet att hjälpa till. 

På SSK´s möte i januari togs beslut om att flytta fram ett ev konvent till hösten 2022.  

SSK rekommenderar att alla livegrupper har stegen tillgängliga på mötena så nykomlingar kan köpa 

dem utskrivna om de önskar det. Läs mer under aktuellt för medlemmar hur det går till praktiskt. 

13 Nästa möte 

 
Torsdagen den 10 februari kl 19.30-20.45 via Zoom 

14 Mötet avslutas 
 Vi avslutade med att läsa Sinnesrobönen tillsammans i vi-form 

 

 

Protokollet justerat av: Protokollet justerat av: Protokollet fört av: 

Lotta W  Ytte  Jenny K 

     

 


