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MÖTESORDNING ORDINARIE & PRAKTISKT 

MÅNDAGSMÖTE KL 19.30–20.30 

2020-08-10 

 

Kursiv stil inom parentes innebär instruktion till mötesledaren och ska inte läsas högt. Vem som helst 

kan leda mötet – be om hjälp ifall du är osäker. 

Mötet börjar klockan 19.30 och slutar 20.30.  Ring gärna in ca 10 minuter innan mötesstart för att 

välkomna medlemmarna till mötet. 

 

1. Välkommen till måndagsmötet i OA - Anonyma Överätare. Jag heter _______, och är en 

tvångsmässig ätare och ledare för detta möte. Jag ber att alla sätter mikrofonen på ljudlöst under 

hela mötestiden, utom då du presenterar dig eller delar. Och får ni ett samtal som ni vill ta, avsluta 

detta samtal, parkera det INTE, då vi störs av en musikslinga som gör det omöjligt för oss att 

fortsätta mötet. Tack! 

2. Vi börjar med att stilla oss och tar några djupa andetag. Vi tänker efter varför vi är här och 

skänker en tanke till de som fortfarande lider. (tyst stund) Tack. 

3. OA:s Blue card gäller: 

Detta är ett slutet möte hos Anonyma Överätare, OA. Om du tror att du har problem med 

tvångsmässigt ätande så är du välkommen att delta i detta möte. Vi föreslår att då vi talar om våra 

problem begränsar vi oss till hur dessa problem står i relation till tvångsmässigt ätande. 

4. Nu följer en presentationsrunda. (mötesledaren börjar) Jag heter ___ och är tvångsmässig ätare. 

(låt alla presentera sig). Har alla som vill fått presentera sig? 

5. Här följer OA:s ingress: OA – Anonyma Överätare är en gemenskap av individer som genom att 

dela sina erfarenheter, styrka och hopp med varandra tillfrisknar från tvångsmässigt ätande. Vi 

välkomnar alla som vill sluta äta tvångsmässigt. Det finns inga avgifter för medlemmar; vi är 

självförsörjande genom egna bidrag, utan att vare sig söka eller ta emot bidrag utifrån. OA är inte 

anslutet 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 ätande 

och att föra fram detta budskap om tillfrisknande till dem som fortfarande lider. 

Alla som äter tvångsmässigt är välkomna, det vill säga överätare, underätare, hetsätare, bulimiker 

mm. Tvångsmässig kan man vara även om man är normalviktig, tycker att man ”bara tröstäter” 

eller identifierar sig som anorektiker. 
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6. Är det någon som är här för första, andra eller tredje gången?  (Om inte, fortsätt direkt till punkt 

7.) ( Om ja:) Vill du säga ditt förnamn igen så att vi kan välkomna dig? (Om någon är på sitt allra 

första möte läs texten ”Vi Välkomnar dig” och välj sedan ett av de följande förslagen nedan.): 

● Låt någon frivillig läsa texten, eller läs själv ”Vi välkomnar dig”. 

 

Vi välkomnar dig 

Vi i OA – Anonyma Överätare har gjort en upptäckt. På vårt allra första möte fick vi veta att vi var i 

klorna på en farlig sjukdom och att vare sig viljestyrka, känslomässigt välmående eller 

självförtroende, vilket en del av oss en gång haft, var något försvar mot denna sjukdom. Vi har 

insett att orsakerna till sjukdomen inte spelar någon roll.  

Det som förtjänar uppmärksamhet av den tvångsmässiga ätare som fortfarande lider är detta: det 

finns en beprövad och fungerande metod med vilken sjukdomen kan hejdas. OA:s program för 

tillfrisknande är utformat efter Anonyma Alkoholister. Vi använder AA:s tolv steg och tolv 

traditioner men ändrar orden ”alkohol” och ”alkoholist” till ”mat” och ”tvångsmässig ätare”. 

Som de personliga berättelserna vittnar om fungerar tolvstegsprogrammet för tillfrisknande lika 

bra för tvångsmässiga ätare som för alkoholister. 

Kan vi garantera dig detta tillfrisknande? Svaret är enkelt. Om du ärligt accepterar sanningen om 

dig själv och sjukdomen, om du fortsätter att komma tillbaks till möten för att tala och för att 

lyssna på andra tillfrisknande tvångsmässiga ätare, om du läser vår litteratur och Anonyma 

Alkoholisters litteratur med ett öppet sinne, och viktigast av allt, om du är villig att lita till en kraft 

starkare än du själv för att få vägledning i ditt liv och att ta de tolv stegen efter bästa förmåga, tror 

vi att du verkligen kan bli en av dem som tillfrisknar. 

Vi erbjuder flera förslag på hur man kan avhjälpa den känslomässiga, fysiska och andliga 

sjukdomen, men ha i åtanke att programmets grund är andlig, vilket framgår av de tolv stegen. Vi 

är inte en ”bantnings- och kaloriklubb”. Vi rekommenderar inte någon speciell ätplan. Vi lever 

abstinent genom att låta bli att äta mellan de planerade måltiderna och genom att undvika 

födoämnen som sätter igång vårt tvångsmässiga ätande. När vi blivit abstinenta avtar vår 

upptagenhet av mat och i många fall lämnar den oss helt och hållet. Då märker vi, att vi för att 

hantera vår inre förvirring och oro måste hitta ett nytt sätt att tänka och agera på i livet, istället för 

att reagera på det - kort sagt, ett nytt sätt att leva. 

Från den utgångspunkten påbörjar vi tolvstegsprogrammet för tillfrisknande och går bortom maten 

och den känslomässiga förvirringen mot ett helare liv. Som ett resultat av att tillämpa stegen, 

avlägsnas symtomet tvångsmässigt ätande från oss dag för dag, något som vi uppnår genom den 

process där vi överlämnar oss till någonting större än oss själva. Ju mer fullständigt vi överlämnar 

oss, desto påtagligare blir vår frihet från besatthet av mat. 
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Här följer stegen anpassade för OA – Anonyma Överätare: 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför maten, 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 tvångsmässiga överätare och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 

”Men jag är för svag. Jag kommer aldrig att klara det!” Oroa dig inte, vi har alla tänkt och sagt 

samma sak. Den förbluffande hemligheten bakom framgången med detta program är just detta: 

svaghet. Det är svaghet, inte styrka, som förbinder oss med varandra och med en Högre kraft och 

som på något sätt ger oss en förmåga att göra det vi inte kan göra själva. 

Om du bestämmer dig för att du är en av oss, välkomnar vi dig med öppna armar. Oavsett vilka 

dina omständigheter är erbjuder vi dig gåvan att bli accepterad. Du är inte ensam längre. 

Välkommen till OA. Välkommen hem! 

 

(Välj någon av följande två förslag.) 

● Förslag 1:(Fråga:) Vem vill läsa om Steg 1 i boken OA Anonyma Överätares 12 Steg och 12 

Traditioner? (Om ingen erbjuder sig, läser du som mötesledare) 

● Förslag 2: (Fråga:) Vem vill dela sin lifestory; hur det var, hur det blev och hur det är nu, för 

gruppen? Det är att föredra att den som delar är abstinent och har gjort de tolv stegen. (Låt någon 

berätta sin lifestory eller gör det själv i 10-15 minuter.) 
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(Fråga:) Vem kan stanna kvar och svara på frågor från nykomlingen efter mötet? (Om ingen 

erbjuder sig är det mötesledaren som utför denna service.) 

 

(Forts. vid ett ordinarie möte utan nykomling)  

7. Efter mötet går det bra att ställa frågor och dela telefonnummer så att vi kan nå ut till varandra 

och stärka gemenskapen i OA. 

8. Detta är ett tolvstegsprogram. Här följer de 12 stegen anpassade för OA. (Fråga om någon vill 

läsa stegen, annars läser du som mötesledare stegen. Hoppa över punkt 8 då det är nykomling på 

mötet, då stegen precis lästs upp i texten ”Vi Välkomnar Dig!”) 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför maten, 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 tvångsmässiga ätare och tillämpa dessa principer i alla våra 

angelägenheter. 

Tack. 

9. Abstinens i OA är handlingen att avstå från tvångsmässigt ätande och tvångsmässiga 

ätbeteenden, medan man arbetar mot eller upprätthåller en hälsosam kroppsvikt. Resultatet av 

att leva i OA:s tolvstegsprogram är andligt, känslomässigt och fysiskt tillfrisknande. 

10. 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 
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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 hon eller han gör för att uppnå det. Även om den personen 

inte är ledig sponsor själv så finns möjligheten att de känner till andra sponsorer som är lediga. Kan 

alla abstinenta sponsorer vara snälla att säga sitt namn? Kan lediga sponsorer säga sitt namn och 

dela sitt telefonnummer? Tack. 

11. Endast OA- och AA godkänd litteratur används på detta möte. Litteratur kan du köpa på OA:s 

hemsida oasverige.org och oa.org och på AA:s hemsida aa.se. 

12. Finns det några meddelanden till gruppen om t.ex. ny litteratur, nya möten, retreat m.m.? 

13. MÖTETS TEMA: (läs texten för aktuell måndag, med undantag om det är nykomling på mötet; se 

punkt 6.) 

Första måndagen i varje månad: Vi inleder med praktiskt möte, följt av en kortare textläsning ur 

OA- eller AA godkänd litteratur. (Mötesordning för det praktiska mötet finner du i slutet av detta 

dokument (sidan 7)och föregående protokoll finns att ladda ner från hemsidan under fliken ”Möten”, 

”Telefonmöten”, och där längst ner på sidan under rubriken ”Protokoll Praktiskt Möte”.) 

Andra måndagen i varje månad: Detta är ett stegmöte. I januari läser vi steg 1, i februari läser vi 

steg 2, och så vidare. Texten finns i boken OA Anonyma Överätares Tolv steg och Tolv traditioner. 

Tredje måndagen i varje månad: Detta är ett text- och temamöte. Mötesledaren har valt ut en text 

från OA- eller AA godkänd litteratur och gruppen kommer med förslag på tema att dela om på 

mötet. Exempel på teman kan vara: min högre kraft, risksituationer, tillit, kapitulation, relationer, 

rädsla, service m.m. 

Fjärde måndagen i varje månad: Detta är ett traditionsmöte. Vi börjar med att läsa OA:s 12 

traditioner (Traditionerna hittar du på sidan 7 i den Praktiska mötesmanualen), därefter läser vi om 

en specifik tradition. I januari läser vi tradition 1, i februari läser vi tradition 2, och så vidare. 

Texten finns i boken OA Anonyma Överätares Tolv steg och Tolv traditioner.  

Femte måndagen i varje månad: Detta är ett litteraturmöte. Vi studerar valfri text ur någon OA- 

eller AA godkänd litteratur i 10-15 minuter för att sedan dela om texten vi läst i våra delningar. 

14. Nu öppnar jag mötet för delning och jag ber alla att tänka på att dela med sig av tiden och att vi 

inte delar längre än 3 minuter. Kan någon hålla koll på tiden och tala om när det är 30 sekunder 

kvar? (Annars gör mötesledaren det.) Påminner om att undvika att nämna speciell mat eller 

maträtter och att budskapet bör vara tillfrisknande. Du kan dela om texten vi läst, mötets tema 

eller det som ligger närmast hjärtat. Det går även bra att bara lyssna. Du som är ny behöver inte 

komma ihåg allt som sagts om vad du bör eller inte bör göra i din delning. Med tiden kommer du 

att förstå helheten i programmet. Nu tar vi några andetag tillsammans i tysthet, sedan kan den 

som vill börja dela. Varsågoda. 

15. (När det är cirka fem minuter kvar av mötestiden:) Tack för alla era delningar. Nu går vi mot 

avslut. 

16. Enligt vår sjunde tradition är vi självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Vår grupp skickar 

pengar till vårt serviceråd, vår region och till Världsservicekontoret för att hjälpa till att föra 
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budskapet vidare till andra tvångsmässiga ätare. Pengarna går även till hyran för vår lokal i 

Stockholm som kostar, även om vi nu under corona tider inte kan utnyttja den. Vi uppmuntrar OA-

medlemmar att ge så mycket som de kan, för att hjälpa vår grupp vara självförsörjande. Vi föreslår 

att bidraget är 40 kronor eller mer. Du som är här för första gången betalar inget – kom tillbaka 

istället. Swishnumret är 0704 156 083 (Magnus N.) 

 

17. Genom att följa de tolv stegen, regelbundet gå på möten och genom att använda OA:s verktyg 

förändrar vi våra liv. Du kommer att finna hopp och uppmuntran i OA. Till nykomlingen föreslår vi 

att du går på åtminstone sex olika möten för att komma till insikt om alla de sätt som OA kan 

hjälpa dig. Åsikterna som uttryckts här idag tillhör enskilda OA-medlemmar och representerar inte 

OA som helhet. Kom ihåg vårt åtagande att bevara varandras anonymitet. ”Det du hör här. Låt det 

stanna här och i ditt hjärta, men för gärna budskapet vidare. Låt oss alla nå ut till nykomlingar, 

återvändare och till varandra genom telefonsamtal. Tillsammans blir vi bättre. 

 

18. Vem vill göra service genom att vara mötesledare nästa måndag? Tack! Mötesordningen till 

Måndagsmötet hittar du på oasverige.org under fliken möten/telefonmöten. 

 

19. Tack för att jag får tillfriskna genom att göra service som mötesledare idag. Vi avslutar nu med 

Sinnesrobönen där en person läser bönen högt och vi andra sätter mikrofonen på 

mute/tystknappen. Vill ______ (Namn) läsa Sinnesrobönen för oss? (Eller annan frivillig på mötet, 

alternativt att mötesledaren själv läser bönen.) Gud, ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan 

förändra, mod att förändra det vi kan och förstånd att inse skillnaden. Tack. 

Nu släpper jag ordet fritt och det finns möjlighet att dela telefonnummer med varandra. 
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MÖTESORDNING PRAKTISKT MÖTE 

 

1) Här följer de Tolv Traditionerna. 

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 den tvångsmässiga ätare 

som fortfarande lider.  

6. En OA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade samman- 

slutningar 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 

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. 

 

2) 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. På dessa praktiska möten kan du tala om vad 

du vill göra för service och be om gruppens synpunkter och eventuella stöd. Om du blir vald till ett 

förtroendeuppdrag så försök att utföra det till din bästa förmåga. Kom ihåg att du alltid kan fråga 

om hjälp om du behöver det. Tänk alltid först igenom vad du är beredd att göra istället för att tala 

om vad andra borde göra.  
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Besluten fattas genom gruppsamvetet. Ett sunt och produktivt liv är vad vi är lovade som ett 

resultat av att arbeta med de tolv stegen. Service hjälper till att uppfylla det löftet. Som OA:s 

ansvarsvädjan säger: "Jag är ansvarig. när helst någon ber om hjälp, Vill jag att OA finns till hands, 

och för det är jag ansvarig." 

3) Val av sekreterare: Sekreterarens uppgift är att anteckna datum på mötet, antal närvarande, 

namn på servicepositioner samt besluten som tas på mötet. Sedan mejlar sekreteraren protokollet 

till moteslistan@oasverige.org. Vem vill tillfriskna genom service och vara sekreterare? Om ingen 

är villig har vi inget protokoll för detta möte. 

4) Föregående mötesprotokoll läses upp. (Be sekreteraren att anteckna eventuella bordlagda 

frågor.) 

5) Bordlagda frågor. 

6) Övriga frågor. 

7) Sinnesrobönen. 

Vi avslutar nu med Sinnesrobönen där en person läser bönen högt och vi andra sätter mikrofonen 

på mute/tystknappen. Vill ______ (Namn) läsa Sinnesrobönen för oss? (Eller annan frivillig på 

mötet, alternativt att mötesledaren själv läser bönen.) ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag 

inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.” Tack! 

 

(Återgå till den ordinarie mötesordningen; punkt 13 på sidan 5.) 


