
 Protokoll möte SSK 

FAA - Anonyma matmissbrukare 
 

2022-02-10 SSK protokoll     Sid 1(4) 

 

      
Mötesdatum: 2022-02-10 Kl: 19.30 Plats: Zoommöte 

   

Deltagare: Ytte, Lotta W, Jenny K, Lena M, Lotta W 

 

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 godkändes med tillägg av Översättningar (7.5) 

6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Protokoll från januari lästes upp 

7 Rapporter 

7.1 Kassa Lena M  

 Butik 14.381,02 

Sverige 18.816.19 

Konvent 10.559,50 Swisch 1234416186, meddelande Konvent 

7.2 www.faa.se Josefine B och Emma K 

 Det har varit lugnt 

7.3 faa@faa.se Lena F 

 Ingen rapport 

7.4 butik@faa.se Frida B 

 Ingen rapport 

7.5 Meddelanden från FAA USA  

 Vi har fått ett mejl med rubriken Translation of FAA Literature och de behöver ett skriftligt 

förslag från oss med en mängd punkter. Mötet beslutar att kontakta Lena F för att se om hon 

kan hjälpa oss att svara. Bifogar texten som bilaga 1 
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mailto:butik@faa.se
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7.6 GSR för mötesgrupperna, tas upp jämn månad 

 • Talarmöte 

Ingen har svarat trots att det funnits en uppmaning under meddelanden. 

• Telefonmöte 

Det praktiska mötet blev inställt. 

• Zoommöten 

Lena rapporterar från ett av mötena då det var tre deltagare och de ville absolut ha kvar 

mötet. 

• Luleå 

Ingen rapport 

• Malmö 

Svårt att få igång mötena efter pandemin 

• Göteborg 

Ingen rapport 

• Stockholm 

Många nykomlingar och båda grupperna mår bra 

• Sundsvall 

Ingen rapport 

 

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 Konvent i Sverige 

 Vi behöver fler till arbetsgruppen för ett konvent i Sverige. 

10 Nya ärenden 

 Till nästa gång skall vi ta upp frågan hur vi får nykomlingar att komma tillbaka 

11 Övriga frågor 
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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) samt Facebookgruppen 

 En längre text om punkt 12.2 

12.2 Meddelanden (Det som läses upp på de olika mötena) från SSK 
 SSK har äntligen fått kontakt med USA och väntar på ett godkännande att få översätta FAAs engelska 

litteratur till svenska. Känner du att du kan hjälpa till med dessa översättningar är vi tacksamma om du 

hör av dig till din GSR eller direkt till SSK. 

Vi söker dig som har möjlighet att göra service genom att delta i arbetsgruppen för ett svenskt 

konvent som förhoppningsvis kan genomföras 2022. 

Det finns ett flertal vakanta poster som GSR och inom SSK, läs mer om detta och hur du anmäler dig 

på aktuellt för medlemmar. SSK har möten 12 ggr/år. 

Tipsa gärna om någon som gått före som du tycker är lämplig att hålla ett talarmöte. 

Just nu kan du delta på två zoommöten i veckan inom FAA, tider finns på hemsidan. 

13 Nästa möte 

 
Tisdagen den 8 mars kl 19.30-20.45 via Zoom. Vid behov kan detta möte flyttas. 

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 
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Bilaga 1 

 

Thank you for your request to translate FAA literature into Swedish. The Food Addicts 
Anonymous Board of Trustees needs a written proposal from you for this service. The 
following items need to be included in the proposal for the FAA Board of Trustees to 
consider the proposal:  

1. A translated sample from the literature  
2. Names and Contact information of the translator(s).  
3. Membership dates of names provided (see #2 above) in Food Addicts 

Anonymous  
4. Proposed date of translation completion  
5. Incidental costs, if any, that could occur   
6. A brief description of how the FAA program operates in Sweden including the 

intergroup structure, number of meetings, service positions in meetings and 
service positions at the intergroup level 

  
Before preparing and sending the proposal consider the following:  

1.  If the FAA Board of Trustees agrees to the written proposal, FAA would retain 
sole ownership of the translation in accordance with the United States 
copyright laws 

2. All translations are to be made from the most recent English version of the 
FAA literature   

3. The translation can only contain the contents of the FAA literature being 
translated 

4. All translators need to be current members of Food Addicts Anonymous, who 
are actively engaged in working the FAA program  
  

  
The completed proposal should be sent to faawso@bellsouth.net  attention: Karen E. 
Polite, no later than March 1, 2022 to be considered at the next Board of Trustees 
Meeting. 
  
Thank you for your service, and if there are any questions or concerns please let us 
know.  
  
Sincerely,  
Karen E. Polite,  
Secretary, Food Addicts Board of Trustees.    
  
  
Stay Safe & Be Well! 
  
Regards, 

 
Donna Magnani 
Executive Assistant 
FAA WSO 

772-878-9657 

 

mailto:faawso@bellsouth.net
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.foodaddictsanonymous.org%2F&data=04%7C01%7C%7C608388c675124cd3b23208d9ecb50f9d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637801084694603835%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B%2B7Jtz2UYnGIVDF4HPwFoQDkxUSyyNzYF1F4nolusPw%3D&reserved=0
tel:772-878-9657

