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kl. 20:00  
Välkommen till detta OA-telefonmöte med temat ”Män i OA”  
Jag heter__________  och är __________  och ledare för detta möte. 
 

Vi börjar med en stunds tystnad då vi tänker på varför vi är här och dem 
tvångsmässiga ätare som fortfarande lider. Därefter får den som vill gärna vara med 
och be sinnesrobönen i jag-form tillsammans med mig. 
”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra 
det jag kan och förstånd att inse skillnaden”  
 

Tradition fyra godkänner att detta möte fokuserar på tillfrisknandet från 
tvångsmässigt ätande ur ett manligt perspektiv, förutsatt att alla OA-medlemmar är 
välkomna att delta.  
Men kvinnor kan kanske bättre uppskatta ett annat typ av möte. 
 

Oavsett vilket problem du än har med mat så är du välkommen på detta möte för 
det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt. 
 

”Nu följer en presentationsrunda.” (mötesledaren börjar) ”Jag heter ________och 
är __________.”  
 

-För att få ett lugnt och tyst möte ber jag er att stänga av er mikrofon när ni inte 
delar genom att trycka på ljudlösknappen, alternativt stjärna ett (*1). Vi ber dig 
också att inte parkera detta samtal då det sätter igång en ljudslinga som gör det 
omöjligt att fortsätta med detta möte. ” 
 

”Är det någon som är här för första, andra eller tredje gången?” (Om nykomling, 
läs följande:) ”Vill du säga ditt förnamn så att vi kan välkomna dig?” (Välkomna 
varje person med deras förnamn.) ”Välkommen till OA! Nykomlingar är speciellt 
välkomna hit, det går bra att stanna kvar efter mötet för att ställa frågor och byta 
telefonnummer. 
 

Här följer OA:s ingress:  
”OA – Anonyma Överätare är en gemenskap av män och kvinnor som genom att dela 
sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra, tillfrisknar från 
tvångsmässigt överätande. Vi välkomnar alla som vill sluta äta tvångsmässigt. Det 
finns inga avgifter för medlemmar, vi är självförsörjande genom egna bidrag utan 
att varken söka eller ta emot bidrag utifrån. OA är inte ansluten till någon offentlig 
eller privat organisation, politisk rörelse, ideologi eller religiös lära. Vi tar inte 
ställning i yttre angelägenheter. Vårt främsta syfte är att avstå från tvångsmässigt 
överätande och att föra fram detta budskap om tillfrisknande vidare till dem som 
fortfarande lider.” 
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”I OA - Anonyma Överätare lyder programförklaringen om abstinens och 
tillfrisknande så här: Abstinens är handlingen att avstå från tvångsmässigt ätande 
och tvångsmässiga ätbeteenden, medan man arbetar mot eller upprätthåller en 
hälsosam kroppsvikt. Resultatet av att leva i Anonyma Överätares tolvstegsprogram 
är andligt, känslomässigt och fysiskt tillfrisknande.”  

”Inom OA finns det nio verktyg vilka är: matplan, sponsorskap, möten, telefon, att 
skriva, litteratur, handlingsplan, anonymitet och service.”  
 

-Praktiskt möte hålls första torsdagen varje månad. Vi börjar då med  ett nedkortat 
ordinarie möte och därefter följer det praktiska mötet som börjar senast kl. 20:45 
och avslutas senast kl 21:15.  
 

När vi läser ur Anonyma Alkoholister ’s - Stora bok så läser vi som det står och byter 
inte ut orden ”Alkohol” och ”Alkoholists” till ”mat” och ”tvångsmässig ätare”. 
Detta av respekt och enligt deras önskan.  
Hur det fungerar  
s. 51 – s. 53 i Stora boken (fram till och med: ”c) att Gud kunde och skulle om vi 
sökte honom”)   
 

”Sällan har vi sett en människa misslyckas som noggrant har följt vår väg. De 
som inte tillfrisknar är de som inte helhjärtat kan eller vill underkasta sig detta 
enkla program, oftast män och kvinnor som är så skapta att de saknar förmåga 
att vara ärliga mot sig själva. Det finns sådana olyckliga människor. Det är inte 
deras fel, de tycks vara födda så- De är av naturen oförmögna att förstå och 
utveckla ett levnadssätt som kräver omutlig ärlighet. Deras chanser är mindre 
än för genomsnittet. Det finns också de som lider av allvarliga känslomässiga 
och mentala störningar, men många av dem tillfrisknar om de har förmågan att 
vara ärliga. Våra berättelser avslöjar i stora drag hur vi var, vad som hände och 
hur vi är nu. Om du har beslutat att du vill ha det vi har och är villig att gå hur 
långt som helst för att uppnå det – då är du mogen att ta visas steg.  
  Inför några av dessa ryggade vi tillbaka. Vi trodde vi kunde finna en lättare, 
mindre krävande väg. Men det kunde vi inte. Vi ber dig, med allt det allvar vi 
förfogar över, att vara oförskräckt och grundlig från första början. Några av oss 
har försökt att hålla fast vid våra gamla föreställningar och resultatet var noll, 
tills vi släppte taget helt och hållet.  
  Kom ihåg att det är alkohol vi har att göra med – listig, gåtfull och mäktig! 
Utan hjälp är den för mycket för oss. Men det finns En som har all makt – denne 
Ende är Gud. Må du finna Honom nu! 
  Halvmesyrer gav oss ingenting. Vi stod vid vändpunkten. Vi överlämnade oss 
helt och fullt och bad om hans beskydd och omsorg.  
  Här är de steg vi tog, vilka vi föreslår som ett program för tillfrisknande: 
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1.   Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi inte längre kunde 
hantera våra  
       liv. 
2.   Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt 
förstånd. 
3.   Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i Guds händer, sådan vi 
uppfattade honom. 
4.   Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk inventering av oss själva. 
5.   Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska våra fels sanna 
natur. 
6.   Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa 
karaktärsfel. 
7.   Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister. 
8.   Vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev 

villiga att gottgöra dem alla. 
9.   Vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt 

utom då det skulle skada dem eller andra. 
10. Vi fortsatte med vår personliga inventering och när vi hade fel, erkände 

vi det genast. 
11. Vi sökte genom bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt 

med Gud, sådan vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om 
hans vilja med oss och styrka att utföra den. 

12. När vi, som en följd av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, 
försökte vi föra fram detta budskap till andra alkoholister och tillämpa 
dessa principer i alla våra angelägenheter. 

Många av oss utbrast: ”Vilka krav! Det klarar jag aldrig”. Tappa inte modet. Ingen 
av oss har ens tillnärmelsevis lyckats följa dessa principer. Vi är inte helgon. Det 
viktiga är att vi är villiga att tillväxa i andlig riktning. De principer vi upptecknar 
visar vägen till framgång. Vi eftersträvar andliga framsteg snarare än andlig 
fullkomlighet.  
  Vår beskrivning av alkoholisten, kapitlet till agnostikern och våra personliga 
äventyr före och efter klargör tre väsentliga idéer:  
 

a) att vi var alkoholister och inte kunde hantera våra egna liv,  
b) att förmodligen ingen mänsklig kraft kunde ha lindrat vår alkoholism,  
c) att Gud kunde och skulle göra det – om vi sökte Honom. 

”Nu öppnar jag mötet för delning.”  
(Om nykomling är med på mötet läs följande:) ”Och eftersom vi har nykomling att 
välkomna till mötet idag, påminner jag alla, om att gärna dela om vad programmet 
har gett just dig och hur det har bidragit till ditt tillfrisknande. För utan 
nykomlingar växer inte OA.” 
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När vi delar utgår vi från våra egna erfarenheter och vi delar gärna om 
tillfrisknande, styrka och hopp. Vi avbryter inte varandra, ger inga kommentarer 
eller oombedda råd.  
Jag släpper ordet fritt och låter den som vill börja. 

 

Kl. 20:55  
Nu är det dags att gå mot avslut. Genom att följa de tolv stegen, att regelbundet 
gå 
på möten och att använda OA:s verktyg förändrar vi våra liv.  
 

Nu följer 9:e stegets löften  
(sid. 73 i stora boken, (börjar med ”Om vi är noggranna i denna fas.. – ”De 
kommer alltid att förvekligas om vi arbetar för dem”)   
Följt av 10:e stegets löften  
(sid. 74. Börjar med: ”Och vi har slutat kämpa mot allt och alla.. – ”..så länge vi 
behåller vår andliga spänst”)  

 9:e  
”Om vi är noggranna i denna fas i vår utveckling kommer vi att bli överaskade 
innan vi är halvvägs igenom den. Vi kommer att uppleva en ny frihet och en ny 
lycka. Vi kommer inte att ångra det förflutna eller vilja stänga dörren om det. 
Vi kommer att förstå ordet sinnesro och vi kommer att uppleva frid. Oavsett 
hur djupt har sjunkit, kommer vi att upptäcka att vår erfarenhet kan vara till 
nytta för andra. Den där känslan av värdelöshet och självömkan kommer att 
försvinna. Vi kommer att förlora intresset för själviska ting och vinna intresse 
för våra medmänniskor. Själviskheten kommer att tyna bort. Hela vår 
livsinställning och livssyn kommer att förändras. Rädslan för människor och för 
ekonomisk otrygghet kommer att lämna oss. Vi kommer att intuitivt veta hur vi 
ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss förvirrade. Vi kommer att 
plötsligt inse att Gud gör för oss det vi inte kunde göra för oss själva.  
  Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De har infriats bland oss – ibland 
snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förvekligas om vi arbetar för 
dem.”  
 

10:e  
”Och vi har slutat kämpa mot allt och alla – till och med mot alkoholen. För vid 
det här laget kommer den mentala hälsan att ha återvänt. Vi kommer sällan att 
vara intresserade av sprit. Om vi frestas, ryggar vi tillbaka som för en 
eldsflamma. Vi reagerar sunt och normalt, och vi märker hur detta hänt 
automatisk. Vi kommer att upptäcka att vi har fått vår nya inställning till 
alkohol utan något tänkande eller någon ansträngning från vår sida. Den bara 
kommer! Det är det som är miraklet. Vi kämpar inte emot den, inte heller 
undviker vi frestelsen. Vi upplever det som om vi hade tillåtits inta en neutral 
ställning – trygga och skyddade. Vi har inte ens avgett ett nykterhetslöfte. I 
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stället har problemet avlägsnats. Det existerar inte för oss. Vi är varken kaxiga 
eller rädda. Detta är vår erfarenhet. Det är så vi reagerar så länge vi behåller 
vår andliga spänst”  

Månadens tradition: ….. 
Traditionerna finns i mötesordningen för praktiskt möte.  

 

”Sponsorskap är en av våra nycklar till framgång. Sponsorer är OA-medlemmar som 
prioriterar sin abstinens och som lever i de tolv stegen och de tolv traditionerna 
efter bästa förmåga. Sponsorer delar med sig av sin egen erfarenhet i programmet, 
så långt den sträcker sig, och stärker sitt eget tillfrisknande genom denna service 
till andra. För att hitta en sponsor, leta efter någon som har det du vill ha och fråga 
hur han eller hon gör för att uppnå det. Kan alla lediga sponsorer säga sitt namn 
och telefonnummer?”  

”Finns det några OA-relaterade meddelanden till gruppen, till exempel angående 
OA:s möten, litteratur, konvent etc.?” 
 

Jag vill påminna om att OA är självförsörjande genom våra egna frivilliga bidrag, 
sätt gärna in pengar på: 
 - Bankgiro: 489–9464 Märk din insättning ”Telefonmöte Män i OA”  
 - Swish: 123 629 85 33 Meddelande: ”Telefonmöte Män i OA” 
 

Allt det som yttryckts här får står för var och en själv och behöver inte 
representera OA som helhet. Ta med dig det du vill och lämna resten.  

Då vill tacka alla som deltagit och be er tänka på anonymiteten; Det du hört här, 
låt det stanna här och i ditt hjärta. 
 

”Vi avslutar med att be Sinnesrobönen i vi-form. 
”Gud ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra, mod att förändra 
det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Tack!” 

”Nu är mötet slut ordet är fritt”  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Mötesordning för praktiskt möte 

Vi inleder det praktiska mötet med att läsa OA:s tolv traditioner: 

1.   Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand; personligt 
tillfrisknande beror på 
      sammanhållningen inom OA. 
2.   För vår grupp finns bara en yttersta auktoritet - en kärleksfull Gud, såsom 
han kan ta 
      sig uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de 
styr inte. 
3.   Det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta 
tvångsmässigt. 
4.   Varje grupp bör vara självstyrande, utom i angelägenheter som berör 
andra grupper 
      eller OA som helhet. 
5.   Varje grupp har endast ett huvudsyfte, att föra budskapet vidare till de 
       tvångsmässiga överätare som fortfarande lider. 
6.   En OA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna OA:s namn till 
närbesläktade 
      sammanslutningar eller utomstående företag, så att inte problem med 
pengar,   
      egendom och prestige avleder oss från vårt huvudsakliga syfte. 
7.   Varje OA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja ekonomiskt stöd 
utifrån. 
8.   Anonyma överätare bör alltid förbli icke-professionellt, men våra 
servicecentra kan 
      anställa personal för speciella uppgifter. 
9.   OA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och 
kommittéer 
       för service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar. 
10.  Anonyma överätare tar aldrig ställning i yttre angelägenheter. Alltså bör 
OA:s namn 
       aldrig dras in i offentliga tvister. 
11. Vår policy för kontakt med allmänheten grundar sig på dragningskraft 
snarare än på 
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       marknadsföring. Vi bör alltid bevara den personliga anonymiteten i 
förhållande till  

               press, radio, film, TV och andra offentliga medier. 
12.  Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla dessa traditioner och 
påminner 
       oss ständigt om att sätta princip före person. 

”Avsikten med praktiska möten är att de som värnar om just denna OA-grupp eller 
om OA som helhet, tillsammans ska fatta beslut som rör gruppen. Besluten som tas 
här fattas av gruppsamvetet. 
 

”OA-medlemmar som vill ta del av mötesordning, protokoll etc. rörande detta 
möte kan gå in på Oasverige.org 
 

-Vem vill vara sekreterare för mötet?  
-Vem vill vara justerare för mötet?  
Sekreterarens uppgift är att anteckna datum på mötet, antal närvarande, namn på 
ledare och sekreterare samt besluten som tas på mötet. Sedan mejlar sekreteraren 
protokollet till justeraren som granskar protokollet och svarar sekreteraren, som 
sedan skickar det vidare till webmaster@oasverige.org för publicering på hemsidan.  
 

Då läser vi upp föregående mötesprotokoll:  
 

Dagordning för mötet:  
 

1. Finns det några bordlagda frågor från föregående mötesprotokoll?  
 

2. Finns det några övriga frågor att lägga till dagordningen? 
 

 

ca kl 21:15  
Då är det dags att avsluta kvällens praktiska möte, kvarvarande frågor bordläggs till 
nästa praktiska möte.   
Läs upp/be sekreteraren läsa upp de frågor som är kvar 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