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En vision för NA-service 
Anonyma Narkomaners alla ansträngningar   

inspireras av våra gruppers huvudsyfte.  
Vårt åtagande vilar på denna gemensamma grund.  

Vår vision är att en dag: 
Har varje beroende i världen en chans att erfara vårt 
budskap på sitt eget språk och sin egen kultur och 
finna möjligheten till ett nytt sätt att leva;

Får varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets 
gåva, erfara andlig utveckling och uppfyllelse genom 
service;

Arbetar NAs serviceorgan runt om i världen 
tillsammans  i en anda av enighet och samarbete 
för att stödja grupperna i att föra vårt budskap om 
tillfrisknande vidare;

Har Anonyma Narkomaner universellt erkännande 
och universell respekt som ett livskraftigt program för 
tillfrisknande.

Ärlighet, tillit och goodwill är grunden  för våra 
serviceansträngningar som alla litar  till vägledningen  

från en kärleksfull högre makt.
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Hälsningar från världsstyrelsen  
Denna konferenscykel och Konferensens agenda-
rapport liknar inte någon annan.
COVID-19 inledde en hälso- och finanskris som 
Anonyma Narkomaner har tvingats anpassa 
sig till. Vi har inga åsikter om yttre frågor, men 
vi lever och tillfrisknar i världen och vi har inte 
varit immuna mot effekterna av pandemin.
En av de viktigaste förändringarna inom Världs-
service var överflyttningen av Världsservicekon-
ferensen (World Service Conference, WSC) 2020 
till en onlinemiljö. I juni och september numren 
av NAWS News (www.na.org/nawsnews) rap-
porterade vi kortfattat om 2020-års WSC och att 
det var första gången i vår historia som konfe-
rensen hölls i två delar. Nu gör vi oss redo att 
bygga vidare på den erfarenheten.
Efter mycket diskussion, med bland annat ett 
webbmöte för konferensdeltagare som ägna-
des åt ämnet och ett par rekommendations-
rapporter från Världsstyrelsen i augusti 2021, 
beslutade konferensdeltagarna genom en elek-
tronisk röstning att hålla nästa WSC 2023. För-
hoppningen är att det ekonomiska trycket och 
folkhälsotrycket vid det laget ska ha minskat 
tillräckligt för att mötet 2023 ska kunna bli 
ett fysiskt möte. Under tiden kommer det att 
hållas ett mellanliggande, virtuellt WSC-möte 
2022 för att fatta beslut som krävs enligt lag 
och policy samt ett beslut om boken Spiritual 
Principle a Day. 
Ni hittar rekommendationsrapporterna från 
styrelsen på konferenssidan www.na.org/
conference. Resultatet från konferensdelta-
garnas e-röstningen ingår i det här dokumen-
tet som bilaga A (på sid 35).   
Denna interima CAR och CAT (ICC) tar endast 
upp det material som ska behandlas vid mötet 
2022. En ny CAR och CAT kommer att public-
eras för mötet 2023.

Första ICC någonsin –  
Interim CAR/CAT
Detta dokument innehåller det som vanligtvis 
skulle vara två separata publikationer – Kon-
ferensens agendarapport (CAR) och Material för 
konferensens godkännande (CAT).  
En av motionerna som antogs av konferens-
deltagarna (se bilaga A) var att distribuera alla 
ärenden för WSC:s virtuella session 2022 i ett 
elektroniskt dokument. Dessa ärenden som 
godkänts av konferensdeltagarna, innehåller 
motioner om att förlänga det befintliga mora-
toriet för FIPT-inspektionsklausulen,  justera 
villkoren för WSC betrodda tjänare för att följa 
denna treårscykel 2020–2023, godkänna boken 
A Spiritual Principle a Day och anta en ettårig 
budget.
Under mer vanliga omständigheter skulle en två-
årig budget ingå i CAT:en och skulle läggas fram 
i januari före WSC. Normalt översätter vi inte 
CAT:en på grund av den snäva tidsramen. Att 
släppa en ettårig budget tidigt och inkludera den 
med CAR-materialet är en avvikelse på grund av 
den unika karaktären hos WSC-mötet 2022.
I linje med konferensbeslut och vår praxis att 
distribuera rapporter elektroniskt snarare än 
genom pappersutskick, publiceras denna Interim 
CAR/CAT (ICC) på  www.na.org/conference för 
nedladdning. Papperskopior kommer inte att 
skickas till deltagare och regioner och kommer 
inte heller att vara tillgängliga för försäljning.
Vi har papperskopior av godkännandeutkastet 
av A Spiritual Principle a Day (SPAD) till salu 
för tio dollar plus frakt och hantering från vår 
webbutik (www.na.org/webstore) eftersom vi 
vet att många föredrar papperskopior av stora 
litteraturstycken.

Interim virtuellt WSC 2022

https://www.na.org/nawsnews
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/webstore
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Vad ni kan förvänta er vid de 
virtuella WSC-sessionerna 2022
Vi har för avsikt att bygga vidare på de delar 
av WSC 2020 som var framgångsrika. 
Konferensen kommer att hållas under fyra 
dagar: fredagen den 22 och 23 april samt fre-
dagen den 29 och 30 april. (För våra deltagare 
över datumlinjen blir det 23, 24, 30 april och 1 
maj.) Vi har för avsikt att ha två sessioner varje 
dag med en timmes paus mellan, så som vi 
gjorde 2020. Det är beklagligt att det inte finns 
någon bra tidsram för en grupp människor 
som sträcker sig över så många tidszoner som 
WSC gör. Vi har för avsikt att använda samma 
schema som WSC 2020, vilket var kl 11:00-13:00 
och kl 14:00-16:00, Pacific Daylight Time. Även 
om det betyder att vissa deltagare kommer att 
behöva delta mitt i natten, verkar dessa vara 
de mest rimliga tiderna för den största andelen 
deltagare. (Vi har lagt upp en tidszonskarta för 
WSC 2020-deltagare här.) 
Vi kommer att hantera omröstningar och inle-
dande handuppräckningar via e-röstning så som 
vi gjorde för WSC 2020. Konferenssessionerna 
kommer att ägnas åt att diskutera motionerna 
och genomföra preliminära röstningar genom 
handuppräckning för att vara säkra på att alla är 
redo att fatta ett beslut via e-röstning när sessio-
nerna är klara.
Vi har separerat ärendena i detta dokument för 
att klargöra vad som är CAR-ärenden och vad 
som är CAT-ärenden och vi avser att följa den 
policy som beskrivs i A Guide to World Services 
in NA. Endast delegater kommer att rösta om 
CAR-motioner (motion #1–4) medan CAT-mo-
tioner (motion #5) kommer att röstas om av alla 
konferensdeltagare, inklusive Världsstyrelsen.   
Om vi slutför alla ärenden, dvs att klarar av 
alla motioner, kommer vi att använda den åter-
stående tiden i sessionen för diskussioner om 

WSC: s framtid.
Ärendesessionerna för WSC-mö-
tena kommer att livestreamas på 
YouTube, så som vi gjorde vid 
WSC 2020. På grund av tekniska 
begränsningar kommer vi inte 
att streama diskussionerna i 
smågrupper.  

Datum och deadlines
De nya datumen och deadlines för konferenscy-
keln fram till och med WSC 2023 listas på sidan 
för viktiga datum och deadlines www.na.org/
dates och i utkastet till A Guide to World Servi-
ces in NA som finns på konferenssidan: www.
na.org/conference.
Deadline för ändringar av motioner i denna Inte-
rim CAR/CAT är femton dagar före WSC-mötet 
den 8 april 2022. Vi uppmuntrar regioner och 
zoner som avser att föreslå ändringar att med-
dela Världsstyrelsen (wb@na.org) så snart som 
möjligt så att WSC:s co-facilitatorer kan hjälpa 
er att göra ändringen ”konferensklar” och kan 
sätta er i kontakt med andra serviceenheter som 
kanske överväger liknande ändringar. Tack!

WSC:s framtid 
Det finns många obesvarade frågor om Världs-
servicekonferensen efter mötet 2023. Om vi tar 
oss igenom våra ärenden vid mötet 2022 har vi 
för avsikt att ägna resten av tiden åt att diskutera 
WSC:s framtid. Vi kommer att fortsätta föra sam-
talet fram till WSC 2023. 
Vi har också för avsikt att ägna webbmötet för 
konferensdeltagare i januari 2022 åt ämnet.
Detta är en pågående diskussion. Vi förväntar 
oss att det kommer att finnas relaterade motioner 
i 2023-års CAR både från styrelsen och från regio-
ner eller zoner. Det är omöjligt att veta detaljerna 
i vad som kommer att föreslås och vad som kan 
fungera bra innan konferensdeltagarna tillsam-
mans för samtalet vidare och utvecklar samför-
stånd kring de förändringar de vill göra.
Vi hoppas att deltagarna kan börja skapa samför-
stånd kring idéer fram till mötet 2023. 
Det vi vet är att det nuvarande sättet att göra 
saker och ting är ohållbart. Konferensen fortsät-
ter att växa och bli mindre smidig och mer kost-
sam. Några av de frågor vi har som vi ser fram 
emot att prata med delegater om inkluderar:

• Hur ofta behöver WSC träffas personligen? 
• Hur kan vi förbättra den virtuella aspekten 

av WSC?
• Vem behöver delta i de personliga mötena 

i framtiden? Vem kan närvara virtuellt? 
• Vem betalar för närvaro vid WSC?

https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/wsc2020virtual/time%20zone%20map.pdf
https://www.na.org/dates
https://www.na.org/dates
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/conference
mailto:wb%40na.org?subject=
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• Vad behöver eller drar nytta av att disku-
teras eller beslutas på en personlig konfe-
rens, och vad kan göras virtuellt?

• Hur kan vi använda vår tid tillsammans på 
WSC mer effektivt?

• Hur kan vi använda tiden mellan mötena 
mer effektivt?

För att samla så många bra idéer som möj-
ligt har vi lagt upp dessa frågor i en enkät på 
www.na.org/survey fram till och med den  
31 januari 2022.
COVID har medfört många tragedier i vår 
gemenskap – vi har förlorat medlemmar och 
mötesplatser och många av oss har kämpat för 
att hålla ut – men det har också tvingat oss att 
förnya oss på ett sätt som vi inte ens visste att 
vi kunde. Vi ser fram emot att bygga vidare på 
det positiva tillsammans. Om ni har tankar om 
WSC: s framtid, var snäll och berätta det för 
oss. Input på enkäten kommer att bidra till att 
informera och inspirera konferensdeltagarnas 
diskussion. Tack!  

Lokal redskapslåda för service –  
virtuella möten
World Services två stora projekt fokuserar 
denna cykel har varit A Spiritual Principle a 
Day (SPAD) och Local Service Toolbox med 
koncentration på virtuella möten. Essän som 
introducerar Motion 4 beskriver en del av arbe-
tet med SPAD. 
Det finns ingen motion om virtuella möten, 
men vi vill säkerställa att ni känner till vilka 
resurser vi har samlat hittills och vad som 
kommer härnäst. 
När WSC:s möte 2022 äger rum har vi för avsikt 
att ha ett färdigställt publicerat utkast till Vir-
tual Meeting Basics. Virtual Meeting Basics 
kommer att inkluderas i ett växande biblio-
tek med ”Basics” som inkluderar Basics in PR, 
Planning Basics, H&I Basics, Phoneline Basics, 
Translations Basics, Consensus-Based Decision 
Making Basics och GSR Basics. 
När vi skriver denna interim CAR/ CAT finns 
ett utkast för ett redskap utlagt på sidan för 
Local Service Toolbox (www.na.org/toolbox) 
titled Virtual Meetings Best Practices, together 
med titeln Virtual Meetings Best Practices, till-

sammans med en enkät för att samla in input 
till utkastet. Deadline för enkäten är i slutet av 
november, så när ni läser detta kanske vi redan 
arbetar med ett slutligt utkast som ska läggas ut 
för en 90-dagars delegatgranskning.  
Utkastet ger praktisk vägledning om hur 
man håller virtuella möten, bland annat hur 
man skapar mötet och får med det på en lista 
och säkerställer att det fungerar smidigt. Det 
erbjuder bästa arbetssätt för några av de frågor 
som NA World Services oftast får – bland annat 
hur man gör möten säkra från störningar, ska-
par en trygg och välkomnande atmosfär, till-
lämpar den sjunde traditionen och verifierar 
mötesnärvaro.
Vi använder begreppet ”virtuella möten” för 
alla NA-möten som inte hålls personligen; 
detta inkluderar möten som hålls på internet 
och via telefoner. Virtuella möten kan hållas av 
NA-grupper, av serviceenheter och kan också 
förekomma informellt mellan vänner.
En del medlemmar har deltagit i virtuella möten 
i många år, men man kan nog säga att virtuella 
möten kommit till sin rätt under de senaste två 
åren. Pandemins begränsningar uppmuntrade 
de flesta NA-medlemmar att delta på virtuella 
möten. 
I mars 2021 publicerade vi en enkät under 
några månader som innehöll en fråga, ”Tror 
du att virtuella möten uppfyller kriterierna för 
att vara NA-grupper, så som de beskrivs i The 
Group Booklet?” Vi mejlade alla i vår databas 
om undersökningen och skrev om den i NAWS 
News och på webbinarer.
Enkäten publicerades på fem språk och vi fick 
mer än 4 200 svar: engelska (1 958 svar), farsi 
(872 svar), portugisiska (856 svar), spanska (421 
svar) och polska (123 svar). 
Mer än 80% av de svarande sa att de anser att 
virtuella möten uppfyller kriterierna.  

Svar: Ja - 3466 (82%),  Svar: Ja - 3466 (82%),  
Nej - 407 (10%), Inte säker - 357 (8%). Nej - 407 (10%), Inte säker - 357 (8%). 

Med tanke på dessa resultat, samtal med 
delegater och input som vi har fått från med-
lemmar under årens lopp planerar Världssty-
relsen att lägga fram en motion i frågan som 
ska behandlas vid Världsservicekonferen-
sen 2023. Under tiden uppmuntrar styrelsen 

https://www.na.org/survey
https://www.na.org/toolbox
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lokala serviceenheter att fortsätta att upp-
märksamma och ta till sig virtuella möten.
Förutom arbetet med det Local Toolbox projek-
tet har vi gjort vårt bästa för att stödja virtuella 
möten på andra sätt under cykeln hittills. 
Vi skapade en webbsida med resurser – från 
Världsservice, lokala serviceenheter och möten – 
som ägnas åt virtuella möten och serviceinsatser: 
www.na.org/virtual. Resurserna på denna sida 
tar upp många, många frågor som vi får från 
medlemmar och som vi hör under vårt eget till-
frisknande.

• Hur hittar jag virtuella möten? 
• Hur hanterar grupper den sjunde tradi-

tionen? 
• Hur kan jag skydda vårt möte från bombare 

och bevara medlemmarnas anonymitet? 
• Hur organiserar vi ett hybridmöte? 
• Vilka typer av regler behöver vi följa för att 

bemöta folkhälsokrisen om vi funderar på 
att återuppta personliga möten?

Alla dessa frågor och mer därtill har motiverat 
resurserna på denna sida. Det är en skattkista! 
Vi har också publicerat rapporter, resurser, 
ljudinspelningar och sammanfattningar från 
de öppna webbinarer som vi har haft regel-
bundet sedan avstängningarna. Var och en av 
webbmötena hade med lokala medlemmar 
som delade erfarenheter och ämnena inklu-
derar, men är inte begränsade till, att hålla 
hybridmöten, återuppta personliga möten, 
gemenskapsutveckling och skapa en trygg och 
välkomnande atmosfär i NA. Vårt nästa öppna 
webbinarium är planerat till den 4 december 
om sponsorskap.  

Cykelns arbete
Trots personal- och finansieringsbrist har vi 
åstadkommit mycket sedan mars 2020 då 
hela världen förändrades med pandemin. NA 
World Services stöder möten och serviceenhe-
ter i mer än etthundrafyrtio länder som talar 
nittioen språk. Vi publicerar på femtiosex 
språk! Det går inte att fånga ett års eller en 
cykels aktiviteter i en rapport. Här är några av 
höjdpunkterna.

Förutom det arbete som nämns på andra platser 
i detta dokument har vi åstadkommit följande: 

• Publicerat en ny broschyr: IP #30, Psykisk 
ohälsa i tillfrisknandet

• Publicerat 166 nya översatta titlar och lagt 
ut alla pamfletter och häften på na.org. 

• Fortsatt hålla kvartalsvisa webbmöten 
för betrodda tjänare inom OR, telefonlin-
jer, S&I och stegarbete för interner www.
na.org/webinar.

• Samlat betrodda tjänare från zoner för att 
tala om zonernas roll och frågor som rör 
zondelegater.

• Fortsatt att skicka ut gratis och subventio-
nerad litteratur runt om i världen, i genom-
snitt mer än 440 000 dollar årligen under 
de senaste två räkenskapsåren.

• Startat ett Instagram-konto för NA   
(@narcoticsanonymous) och ett annat 
för NA-konvent och evenemang  
(@naglobalevents). 

• Besvarat tusentals e-postmeddelanden och 
telefonsamtal från medlemmar. 

• Lanserat en bidragssida på www.na.org/
contribute som vi fortsätter att förbättra.

• Hjälpt betrodda tjänare i Florida, Ohio, 
Arizona och Virginia att arbeta med 
kriminalvårdspersonal för att kunna 
tillhandahålla paddor laddade med 
NA-litteratur till interner. Fortsatt att 
svara på kontakter från interner med 
information och litteratur. 

• Registrerat och skyddat NA:s upphovs-
rätt och immateriella rättigheter i många 
länder.

• Publicerat fler ljudversioner av Basic Text 
för gratis nedladdning (inklusive engel-
ska!): www.na.org/audio. 

• Skapat en mediesida med några av våra 
grafiska resurser, inklusive en ständigt 
växande samling videor: www.na.org/
media.  

• Skapat en virtuell mötes- och resurssida  
(www.na.org/virtual) och fortsatte att 
samla in och publicera lokala resurser där 
och på och den lokala serviceresurssidan 

https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/webinar
https://www.na.org/webinar
https://www.instagram.com/narcoticsanonymous/
https://www.instagram.com/naglobalevents/
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/audio
https://www.na.org/media
https://www.na.org/media
https://www.na.org/virtual
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(www.na.org/localresources), inklusive 
ett nytt avsnitt som heter Addressing Pre-
datory, Disruptive, or Violent behavior. 

• Svarat på förfrågningar om att delta virtu-
ellt i serviceenheter och evenemang runt 
om i världen.

Det är mycket och det finns så mycket mer. 
Annual Report (www.na.org/ar) är den bästa 
övergripande dokumentationen av vår verk-
samhet under ett givet räkenskapsår 

Investera i vår vision 
En av de mest extraordinära sakerna med vår 
verksamhetsnivå denna cykel är att vi har gjort 
allt detta samtidigt som vi har missgynnats 
mycket när det gäller ekonomiska och mänsk-
liga resurser. I mars 2020 förändrades eller 
stängdes stora delar av världen och över en 
natt slutade NA-grupper runt om i världen att 
träffas personligen. NA Världsservices intäkter 
kommer primärt från litteraturförsäljningen, 
vilket minskade med cirka åttiofem procent.
Vi var tvungna att vidta omedelbara åtgärder 
och det snabbaste sättet att dramatiskt minska 
utgifterna var att säga upp och permittera per-
sonal. I början av verksamhetsåret 2020 hade 
vi fyrtiosex anställda på vårt Chatsworth-kon-
tor. I slutet av räkenskapsåret hade vi nitton. 
Tre anställda slutade av andra skäl under året, 
men resten sades upp eller permitterades i mit-
ten av mars. 
Om ni får e-utskick med NAWS News eller NAWS 
Update vet ni att vi har uppmuntrat medlemmar 
i gemenskapen och NA-grupperna att överväga 
att bidra till NA Världsservice. Alla belopp är 
till hjälp, oavsett hur litet. Många små ansträng-
ningar bidrar till en stor insats! Den mest hållbara 
inkomstkällan för världsservicen är månatliga 
återkommande bidrag från medlemmar. Många 
av oss har gjort ett åtagande att bidra med en dol-
lar för varje år av vår drogfria tid varje månad. 
Om ni inte har skapat ett återkommande bidrag 
kan ni göra det här: www.na.org/give. 
Vi började använda en ny betalningsprocessor 
i år, Donorbox, eftersom de erbjuder ett antal 
fördelar för världsservice och för medlemmar 
som bidrar. Ni kan ha fått e-postmeddelanden 
om den här ändringen. Vi planerar att slutföra 

övergången till Donorbox i slutet av året, så om 
ni har skapat ett återkommande bidrag, se till 
att det finns på Donorbox före januari.  Tack!. En 
fördel med Donorbox är att medlemmar nu kan 
skicka e-kort med engångsbidrag för att hedra 
någon (för deras årsdag, för att skicka dem en 
kram eller för att hedra deras bortgång). Välj ” 
Send Some Love ” på bidragssidan för att skicka 
ett e-kort: www.na.org/contribute.
Tack till alla som redan har klivit fram och till 
dem av er som tänker göra det efter att ha läst 
detta. Det gör skillnad. Vi har kunnat få tillbaka 
ett antal av de permitterade anställda och vi 
återhämtar oss gradvis från krisen. Andelen av 
våra intäkter från medlemsbidrag har ökat från 
cirka tio procent före pandemin till tjugofem 
procent 2021, vilket är fantastiskt.
Medlemmarnas respons på den ekonomiska 
krisen har varit imponerande. Månaden före 
nedstängningarna, februari 2020, bidrog färre 
än femtio medlemmar återkommande. Månads-
summan var cirka 2 000 dollar. Inom ett år, i slu-
tet av februari 2021, fanns det sjuhundrafemtio 
återkommande bidragsgivare (mer än femton 
gånger antalet ett år tidigare) totalt drygt 20 000 
dollar per månad. Sedan dess verkar dock käns-
lan av brådska ha passerat. Från den 31 oktober 
2021 gör åttahundrasjutton medlemmar åter-
kommande bidrag som uppgår till cirka 22 000 
dollar. Vi är så tacksamma för varje bidrag.

https://www.na.org/localresources
https://www.na.org/ar
https://www.na.org/give
https://www.na.org/contribute
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Men om vi vill bli verkligt självförsörjande 
genom medlemsbidrag måste vi göra mer. Vi 
har satt som mål att sjuttio procent av utgif-
terna för service ska komma från medlemsbi-
drag. Denna service är det mesta som händer 
på NA World Services förutom litteraturdistri-
bution och kostnader för produkter. Vanligtvis 
är utgifterna för service ungefär två tredjedelar 

av vår budget. För verksamhetsåret 2022–2023 
är det dock bara ungefär hälften av vår bud-
get, eftersom merparten av våra minskade 
personalresurser har behövt avsättas för redo-
visning och litteraturproduktion, översättning 
och distribution. Vi är optimistiska om att vi 
tillsammans kan fortsätta att bygga tillbaka 
från pandemin under det kommande året. 

Vi förlorade två världsstyrelseordföranden i år.

I februari 2021 avled Tali M, som var ordförande i Världsstyrelsen, bara en dag efter att mycket modigt ha 
lett ett webbmöte för konferensdeltagare. Tali valdes in i styrelsen 2012 och omvaldes 2016. Innan sin roll 
i styrelsen gjorde Tali service i Human Resource Panel, vid Asia-Pacific Forum och i Hawaii-regionen. Tali 
gav en mild styrka och fullt hjärta till allt hon gjorde. Hon var djupt älskad av många runt om i världen. Hon 
tjänade gemenskapen in i sitt sista ögonblick och de av oss som hade turen att ha tjänat tillsammans med 
henne saknar hennes skratt och kärleksfulla ande. Hon var liten i storlek, men hon kastade en lång skugga. 

I slutet av oktober 2021 förlorade vi ännu en titan. Ron B, bosatt i Melbourne och tidigare ordförande i 
Världsstyrelsen, lämnade oss. Ron var en gåva till NA och till alla som kände honom. Han var en man med 
stor kvickhet, diplomati och vänlighet. Han hade en passion för NA tillfrisknande och service och han gav 
av sig själv i årtionden, inklusive tolv år i Världsstyrelsen. Vi är alla försvagade genom hans förlust. Vår 
innerliga sympati går till hans familj, sponsees och vänner.

Vi är tacksamma för den tid vi hade med både Tali och Ron. Vila i frid, vänner.

Verksamhetsåret 2019–2020.

Till minne
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Det material som följer är en del av Konferensens agendarapport (CAR ). Som vi nämnde i inledningen till 
detta dokument distribueras CAR:en och CAT:en för första gången i en enda elektronisk fil på grund av den 
extraordinära karaktären av WSC-mötet 2022.

Detta är en del av vad A Guide to World Services in NA (GWSNA) säger om CAR och CAT.

GWSNA s. 19 om CAR

Konferensens agendarapport distribueras minst etthundrafemtio (150) dagar före konferen-
sens öppningsdag, och översatta versioner släpps minst etthundratjugo (120) dagar tidigare. 
Mängden översatt material kan variera, men minimalt översätts den främre delen av CAR (som 
innehåller rapporter, förslag och motioner före konferensen) till så många språk som möjligt. 
Rapporten innehåller de förslag och motioner som gemenskapen ombeds att överväga och 
skapa ett gemenskapsvitt samvete om.

GWSNA s. 20 om CAT

Materialet för konferensens godkännande innehåller en mängd olika material som ska beaktas 
vid den kommande världsservicekonferensen som inte ingick i Konferensens agendarapport. 
Detta godkännandespår skapades som ett resultat av år av synpunkter från medlemmar och 
grupper om vilka typer av frågor de ombads att granska i  CAR:en. Genom att ha ett separat  
godkännandespår från CAR:en kan material som är avsett för kommittéer och styrelser, såsom 
handböcker eller servicemanualer, distribueras direkt till konferensdeltagarna nittio dagar före 
WSC, vilket ger delegaterna tid att workshoppa det på ett sätt som passar in i deras lokala 
gemenskap. Varje lokal gemenskap kan själv bestämma hur materialet ska granskas och hur 
de ska styra sina delegater. Som den ursprungliga idén som skapade CAT säger: ”Detta frigör 
våra medlemmar och grupper åt att ägna sin uppmärksamhet på att hålla möten och föra 
budskapet om tillfrisknande vidare utan att behöva ratificera varje beslut som fattas för deras 
räkning på alla servicenivåer.”
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Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
Motion 1 är en enkel motion med mycket bak-
grund. Motionen syftar till att fortsätta ett 
moratorium för inspektionsklausulen för Fel-
lowship Intellectual Property Trust (FIPT) i ytter-
ligare ett år så att det kan finnas kvar till 2023 
års Världsservicekonferens, då Världsstyrelsen 
avser att återinföra FIPT-relaterade motioner 
från 2020-års CAR som inte togs upp vid WSC 
2020. Motion 1 kommer helt enkelt att förlänga 
ett beslut som fattades av den senaste konferen-
sen för att ta hänsyn till att konferenscykeln är 
längre än vanligt.
Världsservicekonferensen 2018 fattade följande 
beslut med konsensus:

Som förtroendeman upphäver de delegater som är 
närvarande vid WSC 2018 artikel 5, avsnitt 3 i FIPT:s 
operativa regler, medan vi fattar ett beslut om fram-
tiden. Denna avstängning skulle löpa ut vid slutet av 
WSC 2020.

89-ja, 22-nej, 0-avstår, 2-närvarande utan att 
rösta Antagen med konsensus

Avsikten var att ta itu med revideringar av 
FIPT:s operativa regler vid WSC 2020, men pan-
demin tvingade konferensen online och mäng-
den ärenden som enheten tog upp förkortades 
kraftigt. Världsstyrelsen införde inte de före-
slagna revideringarna av FIPT:s operativa reg-
ler eftersom vi ansåg att dessa motioner borde 
invänta en personlig konferens. I stället beslu-
tade konferensen att fortsätta upphävandet av 
artikel 5.

Motion 34 
Som förtroendeman fortsätter de delegater som är 
närvarande vid den virtuella WSC 2020 att upphäva 
artikel 5, avsnitt 3 i FIPT:s operativa regler, medan 
vi fattar ett beslut om framtiden. Denna avstängning 
upphör att gälla vid slutet av WSC 2022

91-ja, 12-nej, 2-avstår, 4-närvarande röstar inte 
91,6% Antagen med konsensus

Återigen var avsikten att fatta ett beslut om 
föreslagna revideringar av de operativa reg-
lerna vid WSC 2022, men konferensen har 
skjutits upp till 2023 med ett interimistiskt 
WSC-möte 2022 för att täcka nödvändiga ären-
den och ett beslut om utkastet för Spiritual 
Principle a Day.
Motion 1 i denna Interim CAR/CAT syftar till 
att fortsätta upphävandet till slutet av WSC 
2023 så att konferensen äntligen kan besluta 
om de föreslagna ändringarna av de operativa 
reglerna som ingick i 2020-års CAR och kom-
mer att återinföras i 2023-års CAR. 

Vad är Fellowship Intellectual 
Property Trust?
Det enklaste sättet att lära sig vad FIPT är 
och varför det är viktigt kan vara att titta på 
den korta videon på FIPT:s  webbsida:  www.
na.org/fipt. Två relaterade bulletiner och hela 
FIPT i sig finns också på den webbsidan.  
Kort sagt är FIPT ett juridiskt dokument som 
beskriver de beslut som NA-gemenskapen 
gemensamt har fattat om vår ”immateriella 
egendom”, det vill säga vår tillfrisknandelitte-
ratur och våra varumärken. Det kanske största 
jobbet för världsservice är att skydda NA:s 
immateriella rättigheter åt Anonyma Narko-
maners gemenskap som är förmånstagare av 
Trusten. 
På FIPT:s språk är syftet med förtroendet att

”att hålla och administrera all tillfrisknandelit-
teratur och gemenskapens andra immateriella 
egendomar på ett sätt som hjälper beroende 
att hitta tillfrisknande från beroendesjukdomen 
och föra vidare budskapet om tillfrisknande till 
den beroende som fortfarande lider, i enlighet 
med NA: s tolv steg och tolv traditioner.”

Anonyma Narkomaners gemenskap som ges 
röst av sina grupper genom sina regionala dele-
gater på Världsservicekonferensen skapade och 
fattar beslut om Trusten. 
Det finns många resurser och rapporter som 
beskriver historiken för hur FIPT kom till och 

https://www.na.org/fipt
https://www.na.org/fipt
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de föreslagna ändringarna av de operativa reg-
lerna och bakgrunden som ledde fram till dessa 
förslag. CAR 2023 kommer utan tvekan att ge en 
del av denna bakgrund, men dessa detaljer är 

onödiga för att fatta beslutet inför enheten 2022. 
Syftet med motionen är helt enkelt att behålla 
det befintliga beslutet ytterligare ett år tills WSC 
sammanträder 2023. 

Motion 1 I egenskap av förtroendeman fortsätter de delegater som är närvarande vid 
den virtuella WSC 2022 att upphäva artikel 5. Denna avstängning upphör att 
gälla vid slutet av WSC 2023.

Avsikt: Att förlänga det befintliga FIPT-moratoriet för FIPT-inspektionsklausulen i de operativa reg-
lerna med ett år.

Ekonomisk inverkan: Ingen  

Påverkad policy: Följande avsnitt i FIPT:s operativa regler skulle förbli avbrutet.

Fellowship Intellectual Property Trust Operational Rules

ARTIKEL V: FÖRMÅNSTAGARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
AVSNITT 3: INSPEKTION AV FÖRVALTARVERKSAMHETEN

Inspektionsvillkor
Varje regional servicekommitté eller motsvarande serviceenhet får granska trustens register 
och verksamhet för förmånstagarens räkning, förutsatt att följande villkor är uppfyllda.

1. Ett förslag om att genomföra en inspektion av trusten måste godkännas av en regional 
servicekommitté eller motsvarande.

2. Den regionala servicekommitté som vill inspektera trusten skall ta på sig den kostnad 
som är förknippad med att dess egen företrädare deltar i inspektionen. Alla övriga kost-
nader i samband med inspektionen ska bäras av förvaltaren.

3. Den regionala servicekommittén skall lämna in en skriftlig begäran om inspektion av 
trusten, med en detaljerad information om dess farhågor och eventuella särskilda områ-
den av trustverksamheten som den vill inspektera.

Urval av inspektionsgrupp
1. Den regionala servicekommitté som begär inspektionen kommer att välja ut två leda-

möter av Världsstyrelsen för att ingå i inspektionsgruppen. Dessa två medlemmar kom-
mer att underlätta inspektionen. 

2. Den regionala servicekommitté som begär inspektionen kommer att utse en av sina 
deltagare som skall ingå i inspektionsgruppen.

Begränsning av inspektion
En förtroendeinspektion som utförs av en regional servicekommitté på uppdrag av förmåns-
tagaren kan undersöka alla aspekter av förvaltarens verksamhet, inklusive alla register, 
med undantag för handlingar som är privilegierade enligt lag, inklusive men inte begränsat 
till förvaltarens personalregister.

Inspektionsrapport
1. En av de två ledamöterna från Världsstyrelsen i inspektionsgruppen kommer att utarbeta 

en rapport om gruppens resultat i förhållande till regionens uttalade farhågor. Rapporten 
kommer att innehålla fullständig dokumentation av inspektionsgruppens resultat.

2. Slutrapporten, tillsammans med en kopia av den ursprungliga begäran om inspektion, 
kommer sedan att offentliggöras i nästa Konferensrapport.
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Längd för mandatperioder
Världsservicekonferensen väljer tre typer av 
betrodda tjänare: världsstyrelsemedlemmar, 
medlemmar i Human Resource Panel (HRP) 
och WSC:s co-facilitatorer. Ansvarsområ-
den, mandatperioder och tidsbegränsningar 
för dessa serviceposter beskrivs i A Guide to 
World Services i NA (publicerat på konferens-
sidan: www.na.org/conference). 
Mandatperioderna för dessa positioner är alla 
organiserade kring idén om en tvåårig cykel. 
WSC:s co-facilitatorer och HRP-medlemmar har 
fyraåriga mandatperioder, och styrelseledamö-
ter har sexåriga mandatperioder. Men för första 
gången genomgår vi en treårig konferenscykel. 
Styrelsen ber att villkoren för sex betrodda tjä-
nare justeras för att rymma denna udda cykel-
längd så att dessa sex betrodda tjänare inte 
avslutar sina mandat mitt i en cykel. Dessa två 
motioner försöker inte ändra policy eller göra 
fortlöpande förändringar. De är riktade till 
mandatperioderna för specifika betrodda tjä-
nare. När det gäller motion 2 ombeds enheten 
att förlänga två HRP-medlemmars mandatperi-
oder och en co-facilitators mandatperiod. Dessa 
positioner tas upp separat eftersom deras man-
datperioder definieras i GWSNA som två kon-
ferenscykler. Vi erbjuder denna motion endast i 
en anda av ansvarsskyldighet och försiktighet. 
När det gäller motion 3 ombeds enheten att för-
länga mandatperioden för tre styrelseledamö-
ter. Världsstyrelsens mandatperioder definieras 
tydligt i både GWSNA och NA World Services 
stadgar som sexåriga villkor.

Liknande justeringar kommer att behöva göras 
i framtiden för betrodda tjänare vars mandat-
perioder skulle löpa ut mitt i cykeln, men det 
är opraktiskt att försöka fatta dessa beslut tills 
konferensen har en chans att diskutera WSC: s 
framtid. Om inga andra beslut fattas om mot-
satsen kommer WSC att sammanträda 2023 och 
sedan återuppta en tvåårig cykel med följande 
möte 2025. Alla WSC-valda betrodda tjänare 
som för närvarande gör service har mandatpe-
rioder som löper ut under jämna år för att syn-
kronisera dem med en jämn konferenscykel, så 
WSC måste i framtiden besluta hur man ska ta 
itu med denna diskrepans.
En av idéerna som har tagits upp flera gånger 
för att bidra till att göra WSC mer hållbart, är att 
ändra konferenscykeln till en treårig cykel. Det 
är en av många idéer som deltagarna kommer 
att prata om fram till WSC 2023. Om det finns 
stöd för en treårscykel måste mandatperioder 
för betrodda tjänare justeras i enlighet därmed. 
Oavsett vad, vet vi att ett samtal måste ske om 
de andra WSC-valda betrodda tjänarnas man-
datperioder, men det är inte praktiskt att fatta 
ett beslut om dessa medlemmars mandatperi-
oder förrän beslut fattas om längden på själva 
WSC-cykeln. Om cykeln inte ändras kommer 
nästa WSC efter 2023 att vara 2025 och beslut 
måste fattas i enlighet därmed. 

https://www.na.org/conference
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Motion 2 Att förlänga mandatperioderna för WSC-valda serviceposter för de två 
ledamöterna i Human Resource Panel och en WSC co-facilitator som för 
närvarande löper ut 2022 till 2023.

Avsikt: Att uppmärksamma förändringen i konferenscykeln på grund av den globala pandemin.

Ekonomisk inverkan: Ingen  

Påverkad policy: 

GWSNA, s. 28
Externa riktlinjer för Resource Panel
Mandatperioder
Mandatperioden för Human Resource Panelmedlemmar ska vara två (2) konferenscykler.

GWSNA, s. 29
WSC-co-facilitatorerna
Mandatperioden är två (2) konferenscykler.

Motion 3 Att förlänga mandatperioderna för de tre WSC-valda serviceposterna i 
världsstyrelsen som för närvarande löper ut 2022 till 2023.

Avsikt: Att anpassa sig till förändringen i konferenscykeln på grund av den globala pandemin.

Ekonomisk inverkan: Ingen  

Påverkad policy: 

GWSNA, s. 24
Externa riktlinjer för Världsstyrelsen 
Mandatperioder
Mandatperioden för styrelseledamöterna ska vara sex år. 
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A Spiritual Principle a Day
Vi är glada över att kunna erbjuda en ny daglig 
bok för gemenskapens beslut. Medlemmar runt 
om i världen har hjälpt till att sammanställa detta 
utkast och vi tror att alla kommer att hitta tex-
ter som talar till dem. Bilaga B till denna Interim 
CAR/CAT innehåller hela godkännandeutkastet 
som en utgående PDF. Papperskopior kan också 
köpas från vår webbutik (www.na.org/webstore) 
för tio dollar plus frakt och hantering. 
Det har gått trettio år sedan Bara för idag togs 
med i Konferensens agendarapport (CAR) för 
godkännande. Många av oss har läst texter i 
den boken i årtionden. Det blir en frisk fläkt 
för vårt tillfrisknande att ha nytt material att 
läsa varje dag. 
Som vi förklarade tidigare i denna CAR har 2022-
års interimistiska, virtuella Världsservicekonfe-
rens (WSC) planerats in för att fatta beslut som 
krävs enligt lag eller policy. När konferensdelta-
garna fick e-rösta om vilka ärenden som skulle 
tas upp på mötet ville nittiofem procent av delta-
garna också ta upp utkastet för A Spiritual Prin-
ciple a Day snarare än att vänta till WSC-mötet 

2023. (Se Bilaga A.) Det verkar som om vi alla är 
glada över utsikterna till en ny bok. 

Projektets bakgrund
Utkastet till A Spiritual Principle a Day (SPAD) 
har varit under arbete i flera år. Idén till pro-
jektet växte fram ur en enkät i 2016-år CAR och 
publicerades på www.na.org. Före varje WSC 
publicerar vi de idéer vi får för servicemate-
rial, tillfrisknandelitteratur och ämnesfrågor i 
en online-undersökning. Vi samlar in svar på 
prioriteringar från medlemmar och regioner 
före konferensen. Vi kommer att göra det igen 
för WSC 2023. CAR-enkäten hjälper konferens-
deltagarna att fastställa prioriteringar för littera-
tur, servicematerial och ämnesfrågor. Den högst 
rankade av tio alternativen för tillfrisknande-
material i boklängd år 2016 var ”Daglig medita-
tionsbok - andlig princip om dagen.”. Ett annat 
alternativ för en daglig meditationsbok baserad 
på Living Clean fick också mycket höga poäng. 
Tillsammans hade de två punkterna ett kombi-
nerat regionalt svar på fyrtioåtta procent och ett 

Enkäten i CAR 2016

https://www.na.org/webstore
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gemenskapssvar på trettio procent, vilket var 
betydligt högre än någon av de andra punkterna. 
Styrelsen diskuterade kommande steg med 
konferensdeltagarna och informerade om att 
gemenskapen skulle undersökas under 2016–
2018 års cykel för att få en uppfattning om vad 
medlemmarna vill ha med i en meditationsbok. 
Denna input skulle bidra till att utforma pro-
jektplanen som skulle ingå i 2018-års CAT. 
Medlemmarnas input har väglett arbetet under 
hela projektets livslängd. Enkäten 2016–2018 
tog in svar från tusentals medlemmar i trettio-
sju länder. Dessa svar förstärkte resultaten av 
CAR-enkäten; medlemmarna uttryckte en pre-
ferens för att den nya boken skulle fokusera på 
en andlig princip om dagen. De gillade idén att 
hämta inspiration från Living Clean men ville 
inkludera referenser till hela det breda utbudet 
av NA-litteratur. Den tydliga preferensen var 
mindre ”teori” och mer erfarenhet, med några 
svar som bad om att medlemmarnas röster 
skulle höras i boken för att man i läsningen av 
den skulle kunna få känslan av att vara på ett 
möte. Nästan alla sa att de skulle vilja ha en bok 
som liknar strukturen i Bara för idag.
Världsservicekonferensen 2018 godkände en 
projektplan för boken i den riktningen. Efter 
konferensen började en arbetsgrupp med nio 
medlemmar från hela världen, plus en styrel-
seledamot och ett antal anställda vid världs-
servicekontoret att arbeta med input från 
gemenskapen och planera ett sätt att ta sig an 
boken. Under åren sedan WSC 2018 har arbets-
gruppen jobbat fram detta utkast, bit för bit, med 
hjälp av texter och idéer från medlemmar runt 
om i världen. När WSC 2020 återigen godkände 
projektet hade två omgångar av bidrag redan 
utarbetats och granskats av gemenskapen. 

Pandemin
I 2020-års projektplan för A Spiritual Principle 
a Day skrev vi: ”Denna arbetsgrupp har gjort 
ett fantastiskt jobb med att kombinera virtuella 
och personliga möten för att minimera kostna-
derna. Vi uppskattar ytterligare tre personliga 
möten för att slutföra ett godkännandeutkast 
för behandling vid WSC 2022.” Den projektpla-
nen publicerades i januari 2020 i CAT och det 

är nästan smärtsamt att läsa den idag, eftersom 
världen naturligtvis två månader senare till stor 
del stängdes på grund av pandemin. World Ser-
vices har inte haft någon personlig arbetsgrupp 
eller något styrelsemöte sedan mars 2020 (men 
som ni kommer att läsa i budget i CAT:en som 
följer denna uppsats, förväntar vi oss två per-
sonliga styrelsemöten under det kommande 
räkenskapsåret). 
Tillsammans med de uteblivna resorna per-
mitterade vi mer än hälften av personalen på 
Världsservicekontoret (World Service Office, 
WSO) och över en natt måste allt arbete inom 
världsservice läggas om till en virtuell miljö med 
en bråkdel av personalen som stöd. Världssty-
relsen är oerhört tacksam för det arbete som alla 
NAWS-anställda har gjort under denna cykel. 
Personalens och arbetsgruppens engagemang 
är den enda anledningen till att vi kan ha ett 
utkast i tid för övervägande vid 2022-års WSC. 
En del av miraklet i detta bokutkast är att prak-
tiskt taget allt arbete gjordes under denna cykel. 
För att involvera en global gemenskap i skri-
vande och granskning har världsservicen under 
många år förlitat sig på teknik, men detta är det 
första litteraturprojektet med uteslutande vir-
tuellt arbete under en hel cykel. Med utgångs-
punkt i personlig workshoperfarenhet från 
den föregående cykeln – 2018-års världskon-
vent i Orlando, 2019-års möte med European 
Delegates Meeting i Spanien och många andra 
evenemang i zoner, regioner och distrikt – orga-
niserade NA-medlemmar virtuella workshops 
och skickade in texter om andliga principer via 
webbformulär. Elektroniska granskningsutkast 
lades ut och medlemmarna gav synpunkter på 
dessa utkast elektroniskt. Arbetsgruppen sam-
manträdde virtuellt under hela cykeln. Vi lärde 
oss mycket på det sättet om att ”erfarenhet är 
vad du får när du inte får det du vill ha.” Om 
omständigheterna hade tillåtit det skulle vi ha 
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samlat arbetsgruppen för flera möten under 
denna cykel. 
En av de saker vi har lärt oss är att om man har 
lite tid att träffas personligen och knyta band som 
grupp, blir det möjligt att senare få mycket arbete 
gjort virtuellt. Idealet verkar vara en meningsfull 
blandning av personliga och virtuella möten.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen är ett eklektiskt gäng från fem 
länder och ett brett spektrum av tidszoner. Före 
pandemin höll arbetsgruppen fyra personliga 
möten. De träffades också varje månad på Zoom 
och arbetade tillsammans utanför mötestiden 
genom appar och moln- och internetbaserad 
teknik. De rapporterade regelbundet till Världs-
styrelsen för att se till att de var på rätt spår. 
Vanligtvis har världsservicens arbetsgrupper en 
styrelseledamot som agerar kontaktperson. När 
det gäller SPAD var den personen MaryEllen 
P. Det är tragedin med detta projekt att Mary-
Ellen inte levde för att se det slutliga utkastet 
till denna bok. Hon avled mellan det andra och 
tredje arbetsgruppssammanträdet. Hennes liv 
var ett rikt exempel på dessa principer. Tack för 
din service, MaryEllen. Vi saknar dig.
Hammed T tog över som styrelsens kontakt-
person för det tredje arbetsgruppsmötet. Det 
fjärde arbetsgruppsmötet ägde rum omedel-
bart efter styrelsemötet i mars 2020. På grund 
av den olyckliga tidpunkten för mötet fastnade 
Hammed i Los Angeles på grund av COVID-re-
laterade reserestriktioner. Det tog många veckor 
innan han kunde flyga tillbaka till Kuwait och 
där var han tvungen att sättas i karantän vid 
ankomsten. Totalt tog det Hammed sextiotvå 
dagar att komma hem från arbetsgruppsmötet. 
Det har varit en vild resa att få det här utkastet 
över mållinjen. 

Av beroende för beroende
All NA-litteratur är skriven av beroende, för 
beroende och den här boken har bidrag från 
NA: s vida värld. Boken innehåller texter om 
åttionio andliga principer. Svaren på den för-
sta enkäten om projektet visade att medlem-
marna gillade tanken på att upprepa några av 
principerna så att boken kunde dyka djupare 

och bredare in i dem. Över nittioåtta procent 
av de tillfrågade i undersökningen ville att 
boken skulle vara i liknande format som Bara 
för idag–citat, utarbetande, reflektion. Med detta 
i åtanke valde arbetsgruppen citat från NA-lit-
teraturen för varje princip och publicerade dem 
i omgångar på www.na.org/spad tför att inspi-
rera medlemmarna att skicka texter och idéer 
som källmaterial för boken. Arbetsgruppen 
tog detta källmaterial från medlemmarna och 
vävde in det i de 366 poster som ni ser i utkastet. 
Precis som pandemin förändrade hur arbets-
gruppen fungerade förändrades också sättet 
som NA-medlemmarna samarbetade i projek-
tet. Under hela projektet fick vi källmaterial 
från enskilda medlemmar och sammankomster 
av olika slag. Vi fick en hel del källmaterial från 
fångar tillsammans med medlemmar på utsi-
dan. Vi hoppas att ni hör er själva i boken. 
Tidigt kom massor av källmaterial från per-
sonliga workshops som anlände med posten 
på handskrivna ark eller genom foton tagna av 
kalkylblad och mejlade till oss. När pandemin 
började avtog alla workshops, i stället uppstod 
möten där medlemmarna diskuterade andliga 
principer och dessa möten inspirerade medlem-
marna att skicka in källmaterial till boken. Efter 
avstängningarna var allt källmaterial vi fick 
elektroniskt, vilket helt självklart var betydligt 
lättare för oss att hantera – en liten silverkant i 
pandemimörkret. 
Förutom detta källmaterial formade medlem-
marna boken genom att granska utkasten till 
texterna efter att de hade skrivits. Det fanns sex 
omgångar av granskning och input för denna 
bok, varje granskningsperiod varar i nittio dagar. 
En stor del av inputen kom från amerikanska 
medlemmar, men ungefär en tredjedel till hälf-
ten kom från länder utanför USA. Det latiname-
rikanska zonforumet översatte varje omgång 
material, vilket ökade input från spansktalande 
medlemmar. Muchas Gracias, LAZF! 
Medan många medlemmar läste utkast och 
skickade in input solo, var förmodligen majo-
riteten av de bidrag vi fick från medlemmar 
insamlat vid servicemöten eller NA-evenemang 
eller bara informellt med andra medlemmar. 
Pandemin drev gransknings- och input-sam-
mankomster online och inspirerade samarbete 

https://www.na.org/spad
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mellan medlemmar och grupper, obehindrat av 
geografi. 
Input från medlemmar påverkade utkasten på 
många sätt. Vi vägleddes att utelämna ett par av 
de andliga principerna. Vissa medlemmar ansåg 
ofullkomlighet vara en andlig princip, men andra 
ifrågasatte den och vi raderade den från listan 
och reviderade dessa texter så att de inklude-
rade idéerna i angränsande andliga principer 
som självacceptans. En av gemenskapens input 
manade oss att lägga till frukost på listan över 
andliga principer (motiverad av berättelsen 
”Livet på livets villkor” i Basic Text där en med-
lems säger: ”Jag upptäckte att frukost är en and-
lig princip: Med ärlighet, öppenhet, villighet 
och frukost är vi på god väg.”) Gemenskapens 
svar på förslaget var dock ljummet och vi tog 
därefter bort frukost från listan. Gemenskapen 
hjälpte också till att tona ner utkasten och hålla 
rösten representativ för vår mångfald. Till exem-
pel påpekade en input att det fanns (för) många 
hänvisningar till bilar och betoningen kändes 
väldigt amerikansk, så vi drog ner antalet bilrefe-
renser. Kort sagt, vi lyssnade på alla synpunkter 
och utkastet blev i och med det bättre. 
SPAD-workshoppar hölls vid många zonforum, 
bland annat det mycket internationella euro-
peiska delegat mötet (EDM) och Asia-Pacific 
Forum, vars workshoppar tillsammans genere-
rade input från ett trettiotal länder. Vi fick input 
till utkastet från dussintals länder på alla konti-
nenter (utom Antarktis). Vi är så tacksamma för 
de medlemmar som fortsatte att mata oss med 
idéer och skriva till arbetsgruppen oavsett vad 
som hände i världen i stort.
Från Japan till Panama, Australien till Egypten, 
Ryssland till Indonesien, Sydafrika till Södra 
Florida, detta är er bok! Tack alla. 

Vad står det i boken?
A Spiritual Principle a Day har något för alla 
även om vi inte förväntar oss att varje individ 
kommer att älska varje inlägg. Tonen, läsnivån 
och stilen varierar i hela boken. Vi har anammat 
en eklektisk och inkluderande stil som inbjuder 
till identifiering och fångar våra medlemmars 
röst och erfarenhet. Vi tror att boken speglar oss 
som en gemenskap i all vår härliga mångfald.   
Svaren på den första enkäten som hjälpte till att 
rama in projektet bad om en bok med fokus på 
tillämpning och handling. Medlemmarna ville se 
kopplingar till stegen, traditionerna och koncep-
ten. De bad om en text som återspeglar medlem-
mars erfarenhet och röst, med verklighetstrogna 
scenarier, tillgänglig för alla. Utkastet ni blir 
ombedda att godkänna når dessa förväntningar. 

Ord att leva efter
Arbetsgruppen utvecklade tidigt en uppsätt-
ning regler för de texter som nästan verkar vara 
ord att leva efter. Arbetsgruppen ansåg att 

Texterna bör inte...
• vara frågedriven eller
• vara för gullig, tillgjord, rättskaffens eller 

på annat sätt få ögonen att rulla.
Texterna ska...
• vara realistiska, möjliga att relatera till och 

inkluderande,
• ha olika ton/ha olika funktioner,
• spela på våra hjärtsträngar,
• öka förståelsen och
• hjälpa oss att skratta åt oss själva.

Vi hoppas att du känner allt detta när du läser 
utkastet. 

Motion 4 För att godkänna boken i Bilaga B, ”A Spiritual Principle a Day ” som 
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur.

Avsikt: Att ha ytterligare ett gemenskapsgodkänt material tillgängligt för användning av NA-med-
lemmar, grupper och servicekommittéer.

Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa detta material har redan uppkommit. De enda mer-
kostnader som skulle bli följden av antagandet av denna motion är de initiala produktionskostnaderna, 
som skulle vara minimala.

Påverkad policy: Ingen
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Materialet som följer är en del av CAT. Som vi nämner i inledningen till detta dokument distribue-
ras CAR och CAT för första gången i en elektronisk fil på grund av den extraordinära karaktären av 
WSC-mötet 2022.

GWSNA s. 19 om CAR

Konferensens agendarapport distribueras minst etthundrafemtio (150) dagar före konferen-
sens öppningsdag och översatta versioner släpps minst etthundratjugo (120) dagar tidigare. 
Mängden översatt material kan variera, men minimalt översätts den främre delen av CAR (som 
innehåller rapporter, förslag och motioner före konferensen) till så många språk som möjligt. 
Rapporten innehåller de förslag och motioner som gemenskapen ombeds att överväga och 
skapa ett gemenskapsvitt samvete om.

GWSNA s. 20 om CAT

Materialet för konferensens godkännande innehåller en mängd olika material som ska beaktas 
vid den kommande världsservicekonferensen som inte ingick i Konferensens agendarapport. 
Detta godkännandespår skapades som ett resultat av år av synpunkter från medlemmar och 
grupper om vilka typer av frågor de ombads att granska i CAR:en. Genom att ha ett separat 
godkännandespår från CAR:en kan material som är avsett för kommittéer och styrelser, såsom 
handböcker eller servicemanualer, distribueras direkt till konferensdeltagarna nittio dagar före 
WSC, vilket ger delegaterna tid att workshoppa det på ett sätt som passar in i deras lokala 
gemenskap. Varje lokal gemenskap kan själv bestämma hur materialet ska granskas och hur 
de ska styra sina delegater. Som den ursprungliga idén som skapade CAT säger: ”Detta frigör 
våra medlemmar och grupper åt att ägna sin uppmärksamhet på att hålla möten och föra 
budskapet om tillfrisknande vidare utan att behöva ratificera varje beslut som fattas för deras 
räkning på alla servicenivåer.”
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Förstå den föreslagna budgeten för 2022–2023

Var vi är
Det finns verkligen mycket lite som är normalt 
med det nuvarande tillståndet i världen, NA 
World Services eller WSC. Detta är den första 
ettårsbudgeten som vi har skapat på över tjugo 
år. Den senaste WSC-godkända budgeten var 
den krisbudget som antogs vid det virtuella 
WSC 2020 för räkenskapsåren 2021 och 2022. 
I den krisbudgeten budgeterades endast det 
första året (räkenskapsåret 2021) med akuta 
minskningar av inkomster och kostnader. 
Denna krisbudget utarbetades bara några 
veckor in i den globala nedstängningen och vi 
hade då ingen chans att veta att de omständig-
heter som den återspeglade fortfarande skulle 
finnas kvar hos oss nu. Denna budget erbjuds 
endast för att föra oss fram till WSC 2023. 
Den globala COVID-19 pandemin påverkade 
NA World Services och vår budget på sätt som 
de flesta betrodda tjänare och medlemmar 
aldrig föreställde sig. Våra beräknade intäk-
ter minskade med nästan nittio procent så 
snart pandemin slog till och vi var tvungna att 
minska utgifterna drastiskt och omedelbart för 
att hålla våra dörrar öppna och fortsätta att till-
handahålla den viktigaste servicen för medlem-
mar och grupper för att föra vårt budskap om 
tillfrisknande vidare. Vi handlade för att se till 
att NA World Services förblir en konsekvent och 
stabil resurs för gemenskapen både idag och i 
framtiden.
Tillfrisknande beroende vet att nästan varje kris 
skapar en möjlighet och en av möjligheterna 
från pandemin var ökad uppmärksamhet på 
att NA World Services måste sluta förlita sig på 
överskottsintäkterna från litteraturförsäljning 
för att finansiera sin service. Vår sjunde tradi-
tion är tydlig med att NA avböjer alla utomstå-
ende bidrag, vilket innebär att det enda sättet vi 
kan ge oss själva de ekonomiska och mänskliga 
resurser vi behöver för att föra vidare vårt bud-
skap är om vi tillhandahåller dem själva. Endast 
NA-medlemmar kan bidra till NA, så det enda 
sättet att mogna som en gemenskap i vår till-
lämpning av självförsörjande är att skapa en 
kultur som inser vikten av att göra det.

Även om denna budget nödvändigtvis åter-
speglar vårt överberoende av att finansiera vår 
service från överskottsintäkterna från litteratur-
försäljning, visar den också att gemenskapsbi-
dragen har ökat från tio procent av vår budget 
före pandemin till tjugofyra procent från juni 
2021. Som jämförelse har Anonyma Alkoholis-
ter fått mer än sjuttio procent av sin budget från 
gemenskapsbidrag i flera år och vi har fastställt 
ett liknande mål för Anonyma Narkomaner. 
Att finansiera vår service med gemenskaps-
bidrag verkar mer förenligt med filosofin om 
självförsörjande än vårt historiska beroende av 
försäljning av litteratur, dessutom är det ett mer 
hållbart och tillförlitligt tillvägagångssätt för att 
finansiera den service som gemenskapen för-
väntar sig och önskar från NA World Services.
I den föreslagna budgeten för 2022–2023 beräk-
nas att nästan tjugofem procent av NA World 
Services rörelseintäkter kommer att komma 
från bidrag från gemenskapen. Det belopp som 
anges i budgeten är tolv procent mer än vad 
som bidrogs med under verksamhetsåret 2021. 
Vi förstår och uppskattar att många medlem-
mar och serviceenheter reagerade på den för-
sta finanskrisen och försökte hjälpa till. Denna 
ursprungliga motivation verkar utvecklas till en 
växande ansvarskänsla för NA World Services 
och den service som har tilldelats den. En tolv-
procentig ökning av bidrag från gemenskapen 
kan vara optimistisk, jämfört med vår vanliga 
konservativa budgetering, men vi hoppas att 
ansvarsandan och utvecklingen till en kultur av 
medlemsstöd för service kommer att fortsätta 
och växa. Om vi alla skulle göra vad IP 28 anty-
der, skulle alla serviceenheter inom NA ha de 
ekonomiska resurser de behö-
ver för att fullgöra 
vårt huvudsyfte.
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Vi har rapporterat bidrag som en procentandel 
av vårt rörelseresultat i många år och dessa siff-
ror visas i våra årsredovisningar: www.na.org/ar. 
Det mål som världsstyrelsen har satt upp är lite 
annorlunda. I detta mål anges att sjuttio procent 
av NA World Services utgifter för service (defi-
nierat som World Service Conference och Fel-
lowship Development i budgeten) ska komma 
från bidrag. För 2022-2023 skulle sjuttio procent 
vara 2 281 077 dollar eller bara 342 340 dollar mer 
än vi har beräknat för bidrag. NA World Services 
har åtagit sig att göra allt de kan för att få detta 
att hända, men det är bara möjligt om gemenska-
pen gör detta åtagande till sitt. 
Även om det är inspirerande att vi är så nära 
att nå styrelsens mål är det viktigt att uppmärk-
samma minskningen av den andel av vår budget 
som är utgifter för service. Vanligtvis är utgifter 
för service ungefär två tredjedelar av vår budget. 
För verksamhetsåret 2022–2023 är det dock bara 
ungefär hälften av vår budget eftersom merpar-
ten av våra minskade personalresurser har behövt 
avsättas till redovisning och litteraturproduktion, 
översättning och distribution. Vi är optimistiska 
om att vi tillsammans kan fortsätta att bygga till-
baka från pandemin under det kommande året.
NA World Services har använt veckovisa finan-
siella indikatorer för styrelsen för att möjliggöra 
ekonomisk förvaltning i realtid sedan stäng-
ningen i mars 2020. Styrelsens verkställande kom-
mitté har sammanträtt minst varannan vecka och 
hela världsstyrelsen minst en gång i månaden. 
Det har varit ett extraordinärt fokus på World 
Services finanser för att minska kostnaderna där 
det är möjligt, samtidigt som vi uppfyller våra 
nuvarande finansiella och rättsliga skyldigheter. 
Som de flesta medlemmar vet vid det här laget 
var det första svaret att permittera och på annat 
sätt minska över hälften av personalen eftersom 
det var en av de få utgifter vi omedelbart kunde 
påverka. Vi har dessutom minskat kostnaderna på 
en mängd olika sätt: att inte göra några rutinmäs-
siga resor alls sedan mars 2020 utan några planer 
på att ändra på det under den närmaste framti-
den, eliminera flera tidskrifter och deras översätt-
ning och distribution och flytta över till digitala 
hellre än pappersformat där det är möjligt.
Denna period har handlat om förnuftig och mål-
medveten krishantering med fokus på konto-

rets och dess filialers överlevnadsförmåga. Vår 
förhoppning inför det kommande året, fram till 
WSC 2023, är att ta ett steg tillbaka och utvär-
dera möjligheterna till ett nytt normalläge för 
gemenskapens primära servicecenter och dess 
filialer. Det ständigt föränderliga landskapet, 
vår minskning av personalstyrkan och de pågå-
ende aktiviteter som vi har varit involverade i 
har inte gett den tiden - ännu.  
Även med allt vi inte kunde göra med ansträngda 
och minskade resurser är det vi har lyckats 
åstadkomma imponerande. Vi prioriterade mål-
medvetet att publicera alla tillgängliga informa-
tionsbroschyrer (IP:s) och tillfrisknandehäften på 
varje språk vi publicerar på vår webbsida som 
svar på behovet av att vårt budskap ska vara 
tillgängligt. Vi har nu fler NA audioversioner 
av Basic Texts på vår hemsida, samt ASL-till-
frisknandematerial. Vi publicerade långt över 
etthundrafemtio nya artiklar av översatt NA-lit-
teratur och vi hjälpte till att göra NA-litteratur 
tillgänglig för ett ökande antal fängslade bero-
ende genom paddor för interner så att de skulle 
ha tillgång till vårt budskap under denna kri-
tiska tid. Den personal vi har kvar, har gjort ett 
anmärkningsvärt arbete med att kliva fram för 
att möta denna utmaning direkt.
Det är viktigt att notera att NAWS faktiskt kan 
betraktas som tre företag som rullats in i ett. Vi 
är litteraturförlag och distributör, ett allmänt 
serviceföretag och ett event management-före-
tag som alla är verksamma samtidigt. Medan en 
budget fungerar som ett viktigt administrativt 
redskap, är det också en handlingsplan, en åter-
spegling av våra prioriteringar och ett verktyg 
för att hantera negativa situationer, kända och 
okända. NA World Services budget återspeglar 
gemenskapens kollektiva beslut att använda 
intäkter från litteraturförsäljning för att finan-

https://www.na.org/ar
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siera NA-service över hela världen. Det har 
gjort det möjligt att erbjuda litteratur till rimliga 
priser samtidigt som man investerar eventuella 
överskott tillbaka i det viktiga arbetet med över-
sättningar, OR, stöd till befintliga NA-grupper 
och medlemmar och gemenskapsutveckling, 
för att nämna något om den kärnservice som 
NAWS tillhandahåller och stöder. Vår tidigare 
konservativa finansiella strategi har gjort det 
möjligt för oss att överleva denna unika period 
genom en kombination av ekonomiska reserver, 
lån som gjorts tillgängliga av US Small Busi-
ness Administration (känd som SBA) och mest 
häpnadsväckande, genom de ökade generösa 
bidragen från våra medlemmar. 

Introduktion till budgeten
Denna introduktion förklarar några av NAWS 
grundläggande budgetterminologi och praxis. 
Om detta är er första erfarenhet av att titta på 
ett budgetförslag för NAWS kan det vara bra att 
läsa den här introduktionen mer än en gång.
För att förklara den föreslagna budgeten kan 
det vara bra att förstå några viktiga principer 
för redovisning inom den ideella sektorn. Som 
ni säkert vet förutser en budget inkomster och 
utgifter för en viss tidsperiod. I det här fallet ser 
ni de medel vi förväntar oss att ta emot och spen-
dera under nästa räkenskapsår: räkenskapsåret 
(fiscal year, FY) 2023, som löper från 1 juli 2022 
till 30 juni 2023. Budgeten täcker aktiviteterna 
för alla World Services filialer och litteraturdist-
ributionscenter inklusive Chatsworth, Europa, 
Iran, Kanada och Indien. 
I budgetförslaget för 2022–2023 ser ni räken-
skapsårens faktiska inkomster och kostnader 
för 2020 och 2021 i de två första kolumnerna. 
Intäkterna och utgifterna för 2020 beskrivs i års-
redovisningen (Annual Report). Som en påmin-
nelse visar dessa siffror en tidigare verklighet 
inklusive den globala nedstängningen som 
inträffade i mars 2020. I skrivande stund har vi 
ännu inte en godkänd revision klar för 2021, så 
siffrorna för 2021 är märkta oreviderade. Vi för-
väntar oss inga förändringar i de reviderade 
siffrorna som är betydande nog för att kräva en 
översyn av budgeten. Vi förväntar oss att få en 
godkänd NAWS-revision och kunna ge ut årsre-
dovisningen för 2021 till er under 2022.

För räkenskapsåret 2020 ser ni kostnader högre 
än intäkter med 1 473 925 dollar. Med avstäng-
ningen landade våra nettolitteraturintäkter 
1 934 566 dollar under prognosen i den av WSC 
godkända budgeten. Bidragen för det räken-
skapsåret var 104 471 dollar lägre än den god-
kända budgeten. Liksom många andra enheter i 
NA reagerade vi snabbt på förändringen i värl-
den. Vi permitterade över hälften av vår personal 
i mars 2020, men utgifterna för räkenskapsåret 
2020 hamnade på 556 944 dollar över budget. 
Detta överlägg berodde främst på kostnader för 
juridiska omkostnader som var resultatet av flera 
stämningar vi fick. Ni hittar många fler detaljer 
om detta räkenskapsår på www.na.org/ar.  

Budgetstrategi för 2022–2023
Den andra kolumnen, räkenskapsåret 2021, 
som slutar den 30 juni 2021, återspeglar mer vår 
nuvarande verklighet. Den visar våra faktiska 
intäkter och kostnader från 1 juli 2020 till 30 juni 
2021, vårt första hela räkenskapsår sedan pan-
demin började. Räkenskapsåret 2021 ligger till 
grund för vad ni kommer att se i den föreslagna 
budgeten med några få undantag som vi kom-
mer att notera här.
Vi har budgeterat för att litteraturintäkterna ska 
öka med fem procent från räkenskapsåret 2021. 
Vi hoppas att denna procentandel kommer att 
öka i takt med att fler personliga möten öppnas, 
men som är brukligt för oss förutspår vi det med 
försiktighet. Litteraturkostnaderna kommer att 
öka med arton procent, eftersom ökande kost-
nader för material och osäkerheter i leverans-
kedjor fortsätter att påverka NA World Services 
på samma sätt som i stora delar av världen. Ni 
kommer också att se en villkorad post för boken 
A Spiritual Principle a Day i både inkomst och 
kostnad för sålt material som visas i lila. Detta är 
naturligtvis beroende av beslutet som fattas om 
godkännandet av boken av Interim WSC 2022.
I budgeten för 2022–2023 beräknas också 
bidragen öka med tolv procent. Som vi redan 
har sagt kan detta verka optimistiskt, men det 
återspeglar våra nuvarande trender och våra 
nuvarande behov. 
Den föreslagna budgeten för 2022–2023 visar 
överskjutande intäkter över kostnader för kon-
tantposter som 471 885 dollar.  Detta är en viktig 

https://www.na.org/ar
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faktor att tänka på när ni tittar på en budget. 
När ni räknar in amorteringar och avskriv-
ningar, som båda är icke-kontanta krav, är de 
beräknade intäkterna 96 885 dollar och 51 302 
dollar utan Iran.

Fasta kostnader inom fyra 
aktivitetsområden 
NA World Services verksamhet delas in i fyra 
kategorier: 

• Litteraturproduktion och litteraturdistri-
bution 

• Konferensstöd
• Utveckling av gemenskapen 
• Evenemang 

När vi förbereder vår budget tilldelar vi pro-
centsatser till dessa kategorier baserat på anta-
let anställda som ägnas åt en aktivitet, det 
ungefärliga antalet anställda och arbetstim-
mar för att utföra den planerade aktiviteten 
och procentandelen omkostnader (byggnads-
utrymme, utrustning, bankavgifter etc.) som 
tilldelats. Vi prognostiserar vår budget för vart 
och ett av dessa områden baserat på dessa pro-

centsatser och fördelar våra fasta driftskost-
nader – kostnader som pågår, upprepas eller 
är regelbundna – proportionellt till varje kate-
gori. De totala kostnaderna för redovisning, 
personal, omkostnader och teknik divideras 
med dessa procentsatser och tillskrivs dessa 
utgiftsområden i budgeten. 
Vid prognosen av kostnaderna för 2022–2023 
anslog vi medel i väntan på planerad verksamhet 
och som svar på förändringar i den ekonomiska 
miljön. Våra anslag har förändrats mer under 
pandemin än någon annan tidpunkt i vår historia. 
Med personalminskningen tilldelas en mycket 
större andel av vår personal och verksamhet 
kategorin litteraturproduktion, som inkluderar 
inventering, litteraturproduktion, frakt och dist-
ribution, redovisning och översättningar. 

Aktivitetsområde 2018–2022 2022–2023
Litteraturproduktion & 
Distribution

38% 47%

Konferenssupport (WSC) 22% 22%

Gemenskapsutveckling 
(FD)

35% 26%

Evenemang 5% 5%

Procentsatser som hänförs till fasta eller operativa kostnader
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Budgetberättelse som förklarar 
verksamhetsområden och 
justeringar för 2023
Litteraturproduktion och distribution: 
I den föreslagna budgeten anslås rekordhöga 
47% av hela NA World Services verksamhet till 
denna kategori. Att den största andelen av våra 
fasta kostnader går till litteraturproduktion och 
distribution är en återspegling av komplexiteten 
i att stödja vårt nuvarande lager, med fler titlar 
på fler språk än någonsin tidigare, och det arbete 
som krävs för att få dessa artiklar publicerade. 
För att säkerställa hållbarheten hos NA World 
Services var det under nuvarande omständig-
heter nödvändigt att prioritera användbarheten 
av litteraturproduktion, distribution, översätt-
ningar och redovisning. För närvarande arbetar 
majoriteten av personalen på NA World Servi-
ces inom dessa områden. 
World Service Conference Support: WSC 
Support inkluderar utgifter för att hålla per-
sonliga mötet, aktiviteten och stödet mel-
lan konferenser till konferensdeltagare och 
WSC:s valda betrodda tjänare och alla utgifter 
i samband med WSC.  Detta inkluderar alla 
utgifter för Världsstyrelsen (World Board, 
WB), Human Resource Panel (HRP), WSC:s 
Co-facilitatorer, konferens- och styrelserela-
terade publikationer och konferensrelaterade 
projekt. Vi har beräknat att samma procentan-
del, 22% av de fasta utgifterna, ska fördelas 
för WSC-stöd i budgeten för 2022–2023. Att 
ha en personlig konferens under detta bud-
getår kräver denna tilldelning av den åter-
stående personalen för att stödja WB, HRP, 
WSC Co-facilitatorer och konferensdeltagares 
webbseminarier och kommunikation.  
Gemenskapsutveckling: Även om allt vi 
gör tekniskt sett är gemenskapsutveckling 
(Fellowship Development, FD) omfattar FD, 
sett utifrån denna budget, alla andra sätt som 
NA World Services stöder NA:s fortsatta och 
tillväxt över hela världen. Detta budgetom-
råde innehåller det direkta stöd som vi kan 
ge till individer, grupper och serviceenheter, 

inklusive en del av vad som spenderas för att 
tillhandahålla gratis och subventionerad litte-
ratur. Det inkluderar också OR, publikationer, 
resor och verkstadskostnader. Vi har anslagit 
26% av budgeten för FD 2022–2023. Detta är 
det område som påverkas mest av personal-
minskningen. Uteblivna resor, den tillfälliga 
indragningen av NA Way och Reaching Out och 
andra förändringar har gjort minskningen av 
tilldelningsprocenten möjlig. Vi svarar fortfa-
rande i telefon och på e-post, deltar i virtuella 
möten och evenemang och tillhandahåller gra-
tis och subventionerad litteratur på begäran.  
Evenemang: Vi planerar inte längre ett världs-
konvent i Melbourne, Australien för 2022. I slu-
tet av verksamhetsåret 2022–2023 kommer vi 
att vara djupt inne i planeringen för nästa kon-
trakterade världskonvention i Washington, DC 
2024. Därför behåller vi samma anslag på 5% för 
2022–2023.    

Driftskostnader som vi fördelar 
med dessa proportioner
Efter att ha uppskattat andelen ansträngning 
(tid, utrymme och resurser) som krävs för 
våra fyra verksamhetsområden tillämpar vi 
dessa proportioner på fyra utgiftskategorier: 
Redovisning, Personal, Omkostnader och 
Teknik. Dessa utgifter behövs för den dagliga 
verksamheten på NA World Services och till-
delas inte lätt till en enda funktion. I den föl-
jande budgeten hittar ni en del av var och en 
av dessa indirekta kostnader som tilldelats de 
fyra aktivitetsområdena enligt den procent-
sats som fastställts för det kommande året. 
Tabellen nedan innehåller de faktiska drifts-
kostnaderna för 2019 och 2021, för att visa kost-
nadsnivån inom dessa områden före och efter 
COVID. Det visar också vilka utgifter vi kunde 
minska och vad som inte gick att minska. Vårt 
beroende av internet och webbaserad teknik, 
vår webbsida och kundvagnar tillåter oss inte 
att minska teknikkostnaden avsevärt. Det-
samma gäller redovisningen, där en stor del av 
denna kostnad är för revisorer och andra finan-
siella tjänster. 
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Fasta driftskostnadskategorier
Redovisning: Detta inkluderar professionella 
tjänster för årliga revisioner och slumpmässiga kri-
minaltekniska stickprovskontroller, kostnader för 
att ha en revisionskommitté enligt Sarbanes-Oxley 
Act och andra professionella tjänster i samband 
med rutinmässig ekonomisk förvaltning. 
Personal: Detta återspeglar alla löner, löneskat-
ter, sjukförsäkrings- och arbetarkompensations-
försäkring, utbildning, rekrytering, omplacering 
och pensionsplankostnader i samband med sär-
skild personal på alla fem platserna på World 
Service Office. Det inkluderar också kontrakts-
arbetare som anställs för specifika ändamål. Vi 
räknar med en ökning på 25% för 2022–2023 och 
planerar att ta tillbaka personal allteftersom vi 
kan och har råd med det. Vi räknar fortfarande 
med bemanningsnivåer långt under våra siffror 
före pandemin. 
Omkostnader: Detta inkluderar hyreskostna-
der för lokaler, underhåll och reparation, telefon, 
verktyg, porto, bilservice, kopieringsutrustning, 
kontorskostnader, allmän försäkring, skulder, 
bankavgifter och avgifter i samband med de fem 
platserna för World Service Office. Som förvän-
tat fortsätter bankavgifterna att stiga, eftersom 
användningen av onlinebutiken och kreditkorts-
försäljningen ökar. I takt med att drift och andra 
kostnader fortsätter att öka har vi anslagit en 
ökning på 7,5%t för 2022–2023. 
Som tidigare nämnts har kostnaderna för amor-
teringar, avskrivningar och produktionsleasing 
flyttats från Omkostnader.
Teknik: Detta återspeglar kostnaderna för infor-
mationstjänster, datorutbildning, leasingavtal, 
ny programvara, teknikrelaterade leveranser, 

uppgraderingar och förbättringar av mjukvara, 
leasing och reparation av utrustning samt ser-
viceavtal. Utgifter i samband med underhåll av 
na.org webbsida; utgifter kopplade till databa-
sen, datainsamling online och mötesinformation. 
webb- och programvaruavgifter för evenemangs-
registrering ingår också här. Vissa budgetfluktua-
tioner förväntas när man har en verksamhet som 
är lika teknikberoende som vår, men teknikkost-
naderna hålls vanligtvis i schack av personalens 
ansträngningar att kontrollera kostnaderna. 

Läsa själva budgeten
På föregående sidor beskrivs ramen för vår 
budget – de fyra aktivitetsområden (Lit, WSC 
Support, FD och Events) samt de fyra katego-
rierna av löpande utgifter (redovisning, perso-
nal, omkostnader och teknik) så kallade ”fasta 
driftskostnader” eller ”fasta kostnader”, som 
fördelas proportionellt till aktivitetsområdena. 
Följande sidor delar upp de detaljer som påver-
kar den föreslagna budgeten för 2022–2023 och 
vad som finns i varje radpost i budgeten och i 
våra finansiella rapporter. Vid denna tidpunkt 
kan det vara bra att ha budgeten till hands och 
följa med när den här berättelsen förklarar vad 
ni ser i varje avsnitt. 
Den föreslagna budgeten ger mycket information 
om våra prognoser för nästa budgetår. I den för-
sta kolumnen visas kategorinamnet, följt av en 
kolumn med de faktiska utgifterna för 2019–2020, 
en tredje kolumn med de oreviderade utfallen 
2020–2021 och sedan en kolumn med ett förslag 
för räkenskapsåret 2022–2023. Vi använder kolum-
nen 2020–2021 eller tredje kolumnen som grund 
för det föreslagna räkenskapsåret 2022–2023, utan 
justeringar, om inget annat anges. 

Driftskostnader som tilldelats fyra verksamhetsområden 

Kostnadskategori 2019 Faktiska 
värden

2021  
Faktiska 

Proposed 
2022–2023

Redovisning $57 710 $53 307*  $53 307*  

Personal $4 188 228 $2 327 327*   $2 909 159*  

Omkostnader $2 512 621 $1 178 631* $1 267 028*

Teknik $418 255 $399 090*   $399 090*  

*Från och med 2020 har vi flyttat Amortering, Avskrivning och Produktionsutrustning från kategorin Omkostnader. Amor-
teringar och avskrivningar visas nu i den egna radartikeln och leasingkostnaderna för litteraturproduktionsutrustning är 
nu under Produktion. 
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Tillfrisknandelitteratur: Denna kategori 
innehåller all vår gemenskapsgodkända till-
frisknandelitteratur enligt definitionen under 
Fellowship Intellectual Property Trust. Ett separat 
radobjekt visas för varje boktitel. Radartikeln för 
ePub-böcker är dock en kombination av all elek-
tronisk litteraturförsäljning. Övriga inkomster 
från tillfrisknandelitteratur omfattar alla gemen-
skapsgodkända pamfletter och häften. Vi inklu-
derar en separat post för Literature Income (Iran) 
i både inkomst och kostnad för sålt material. Vi 
visar Irans inkomster separat och räknar ut bud-
getsummor utan Iran, eftersom dessa medel, 
som vi upprepade gånger har rapporterat, inte 
är lättillgängliga för oss. Som tidigare nämnts 
har vi inkluderat inkomster och kostnader för A 
Spiritual Principle a Day-boken och visat att den 
är beroende av konferensens godkännande. 
Övrigt lager: Den här kategorin innehåller nyck-
elringar, medaljonger av alla slag och servicema-
terial, som alla visas som separata radartiklar.  
Frakt: Denna inkomstprognos baseras på den 
uppskattade litteraturförsäljningen och den 
årliga faktiska intäkten och kostnaden. 
Rabatter: Detta baseras på uppskattad litte-
raturförsäljning och den beräknade rabatt-
nivån för dessa försäljningar. Rabattnivån 
varierar beroende på orderstorlek och om 
kunden har ett avtal med oss. (Vår rabatt-

policy publiceras längst ner på denna sida: 
www.na.org/?ID=catalog-products). Eftersom 
vi alla är i detta tillsammans planerar vi att fort-
sätta våra avtalade rabattnivåer från nivåerna före 
pandemin till och med kalenderåret 2022.
Utvecklingssubventioner & ersättningar: 
Detta är kostnaden för att subventionera eller 
sänka priset på litteratur (ofta gratis) som ges 
till en växande världsomspännande gemen-
skap. För att se det fulla värdet av denna kost-
nad måste ni lägga till detta belopp till raden 
i utgiftsdelen av budgeten under Fellowship 
Development märkt Developmental Litterature, 
som inkluderar de direkta utgifterna för frakt, 
tullar och skatter för litteratursändningar som 
går till dessa gemenskaper. För 2022–2023 är det 
sammanlagda antalet 473 872 dollar. Denna kost-
nad minskade dramatiskt under pandemin och 
vi förväntar oss att behovet ökar igen när sam-
hällen öppnas upp. Vi har uppfyllt och kommer 
att fortsätta att uppfylla de förfrågningar vi får 
in. Vi har tagit genomsnittet för de senaste två 
åren (kolumnerna 2 och 3) för att beräkna denna 
kostnad för nästa räkenskapsår. Vi kommer att 
fortsätta att försöka stabilisera våra kostnader för 
denna viktiga service genom att trycka på olika 
alternativa platser, till exempel Argentina, Brasi-
lien, Ryssland och Egypten, som alla har tullpro-
blem som hindrar oss från att få ut litteratur till 

2022–2023 Beräknade intäkter  
från World Services
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medlemmar och tillräckligt stor lokal efterfrågan 
för att vi ska kunna licensiera lokal tryckning. 
Diagrammet nedan visar de faktiska summorna 
sedan 2011 för kombinationen av utvecklings-
subventioner och utvecklingslitteratur.
Efter dessa kategorier ser du en delsumma för 
Gross Literature Income, vilket innebär alla 
medel som erhållits efter rabatter. För att komma 
till Net Income måste ni först dra av kostnaden 
för att producera den litteraturen.  

Kostnad för sålt material Cost 
of Goods Sold (COGS)
För att fastställa nettointäkter tar vi det som 
beskrivs ovan och syns på första sidan i den 
faktiska budgeten och subtraherar kostnaden 
för sålt material (COGS). COGS delas in i två 
kategorier enligt följande: 
COGS för tillfrisknandelitteratur: Det här 
avsnittet täcker kostnaderna för att producera till-
frisknandelitteratur – från början av tillverknings-
processen till lagerhyllan. Genom personalinsatser 
har vi undvikit många av de kostnadsökningar 
som de flesta förlag upplever, men förlagsvärlden 
förändras. Papperskostnaderna fortsätter att öka 
över hela världen, leveranskedjorna har destabi-
liserats och kostnaderna ökar över hela linjen. Vi 
räknar med en total ökning av våra kostnader för 
varor med arton procent. Kostnaderna som visas 
under COGS är direkt knutna till de kvantiteter 
som ingår under Income för varje radpost. 

COGS för annat lager: Det här avsnittet åter-
speglar kostnaderna för artiklar som anges under 
Other Inventory Income i föregående avsnitt, 
främst medaljonger, nyckelringar, och servicema-
terial. Samma ökning på arton procent gäller här. 

Nettolitteraturinkomst
I det här läget i budgeten – mitten på den andra 
sidan, om ni följer med – ser ni att vi har beräknat 
en delsumma för nettolitteraturintäkterna (net 
litterature income) genom att ta bruttoinkom-
sten på sidan ett och subtrahera kostnaderna för 
att producera dessa varor, COGS, som beskrivs 
i detalj på sidorna ett och två i budgeten.

Gemenskapsbidrag
Från och med 2015 hade vi fyra räkenskapsår 
med över 1 000 000 dollar i gemenskapsbidrag 
per år. För räkenskapsåret 2019 var bidragen 
tjugosju procent under budgeten på 805 208 
dollar. Gemenskapsbidrag utgjorde tio procent 
av NAWS rörelseresultat för 2019, 14% 2020 
och 24% 2021. Vem säger att NA inte kan för-
ändras! Återigen verkar det otillräckligt att bara 
säga tack till alla medlemmar, grupper och ser-
viceenheter som har bidragit. Det positiva med 
pandemin har verkligen varit att se allt engage-
manget och alla insatser från NA-medlemmar 
på så många sätt. 
Världsstyrelsen har prioriterat detta samtal – hur 
vi investerar i vår vision, inklusive alla sätt som 
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medlemmarna stöder NA – under de senaste 
åren och kommer att fortsätta att göra det. Vi 
föreslår en budget som bygger på att bidragen 
fortsätter att öka. 

Licensierade 
leverantörsbetalningar, ränta 
och diverse  
Detta är intäkter från licensleverantörer, främst 
för material som vi inte producerar på NAWS, 
för att skydda gemenskapens varumärken. Vi 

förlängde de befintliga licenserna, utan kost-
nad för leverantörerna, på grund av pandemins 
inverkan, men avgifterna kommer att börja igen 
i januari 2022.

Rörelseresultat 
Den sista posten under intäkter tar upp allt som 
hittills har redovisats för att beräkna vårt totala 
rörelseresultat för varje år och för cyklerna. 

Nästa avsnitt i den föreslagna budgeten 
innehåller de utgifter som kategoriseras under 
de fyra aktivitetsområden som tidigare beskri-
vits – Litteraturproduktion & Distribution, WSC 
Support, Gemenskapsutveckling och Evene-
mang. Utgifterna beräknas alla utifrån de belopp 
som spenderades 2021 med följande undantag. 

• Litteraturdistribution (Iran): Vi hade en stor 
värdejustering 2021 endast på grund av 
valutakurser. Även om det inte är möjligt 
att prognostisera framtida växelkurser för-
väntar vi oss inte samma omständigheter. 

• Världsstyrelsen är budgeterad för att 
mötas ansikte mot ansikte två gånger 
under 2022–2023, vilket blir första gången 
sedan mars 2020. Vi kommer också att fort-
sätta att träffas månadsvis virtuellt. Medel 
har också lagts till för WSC:s co-facilitato-
rer och HRP att mötas ansikte mot ansikte 
före WSC 2023. 

• WSC 2023 har en ökning med tre procent 
jämfört med den godkända budgeten för 
2022, på grund av en ökning av deltagare 
med säte vid konferensen och stigande 
infrastrukturkostnader. Vi är glada för 
alla deltagare som tidigare har betalat sina 
delegaters utgifter; detta har bidragit till 
att hålla kostnaderna nere. 

• Kostnaden för publikationer har minskat 
drastiskt eftersom vi har gått över till digi-

tala och elektroniska versioner snarare än 
papper och inte producerar flera av våra 
vanliga publikationer. Utgifterna som 
visas är för översättningar. 

• Inga resor inom gemenskapen planeras 
för närvarande för räkenskapsåret 2022–
2023, men små belopp har budgeterats för 
oförutsedda omständigheter inom både 
litteraturproduktion och distribution, 
gemenskapsstöd och OR.

• Eftersom vi spenderar mindre på de artik-
lar som behöver amorteras eller skrivas av 
har vi minskat det förväntade beloppet för 
amorteringar och avskrivningar från och 
med 2021.  

Därefter visas en summa med fasta utgifter för 
vart och ett av de fyra aktivitetsområdena där 
tidigare rörliga utgifter eller projektkostnader 
listas separat. Det finns inga rörliga kostnader 
budgeterade för 2022–2023. I slutet av alla utgif-
ter ser ni en delsumma för NAWS utgifter. Detta 
följs av en total eller överskjutande intäkts-/
utgiftsrad. Återigen visar det överskottsintäkter 
utöver kostnader för kontantposter som 471 885 
dollar. Efter de icke-kontanta transaktionerna 
för amorteringar och avskrivningar ser ni en 
nettointäkt på 96 885 dollar och 51 302 dollar 
utan Iran. Med den nuvarande osäkerheten i 
den iranska rialen och hindren för att använda 
dessa medel, är det viktigt att fokusera på sum-
man utan Iran som visas i blått. 

2022–2023 Beräknade utgifter för Världsservice 
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Litteraturproduktion och 
distribution
Detta avsnitt i budgeten täcker kostnaderna för 
att distribuera NA-litteratur till gemenskapen 
och icke-gemenskaps-kunder. Distribution sker 
via WSO i Chatsworth och dess filialer i Kanada, 
Belgien, Indien och Iran. 

Fasta driftskostnad
Detta inkluderar alla produktions- och distribu-
tionskostnader för litteratur som inte täcks av 
total kostnad för sålt material. 
Produktion: Detta inkluderar uthyrning av 
kopieringsutrustning för att skriva ut de flesta 
översatta häften och IPs; servicematerial; andra 
publikationer än engelska NA Way; och rappor-
ter. Vi har inlett en strategisk relation med ett 
nationellt tryckeri som har lokala utrymmen för 
att rutinmässigt producera alla våra översatta 
böcker och häften för att ge oss större flexibi-
litet och kontroll över små upplagor och för att 
säkerställa en konsekvent och högre kvalitet på 
materialen – främst översatt litteratur i pock-
etformat. Vi flyttade kostnaden för utrustning 
som tidigare rapporterats under Omkostnader 
till denna radartikel från och med 2020. Det 
mesta av denna kostnad kan ses som en kostnad 
för material, men tillskrivningen fångas här.  
Översättningar: Majoriteten av våra översätt-
ningskostnader visas inte i den här artikeln. 
Denna post täcker endast den direkta kostna-
den för översättningar av tillfrisknande- och 
servicematerial till andra språk än engelska 
som inte redan har fångats upp under COGS 
för varje enskilt projekt. Som ett exempel finns 
det utgifter för översättning, redigering, layout 
och korrektur innan en bit av tillfrisknandelitte-
raturen är klar och tillgänglig. Det är först efter 
att en bit är tillgänglig som dessa utgifter kan 
fångas in i Cost of Goods Sold (COGS). Merpar-
ten av kostnaderna för översättning av tillfrisk-
nande- och servicematerial är under COGS för 
varje specifikt projekt och översättningskostna-
derna för tidskrifter finns i de två radposterna 
för publikationer.  

Litteraturdistribution (Iran): Detta är till-
delningen för den litteratur som säljs och dist-
ribueras i Iran. Vi listar Iran separat eftersom vi 
inte har tillgång till dessa medel. Vi kan när som 
helst uppleva en värdeförändring i växelkursen 
som vi inte kan förutse. Det beräknade beloppet 
för 2022–2023 stämmer mer med våra sedvan-
liga kostnader.  
Frakt: Denna kostnad baseras på fraktkostna-
derna för uppskattad litteraturförsäljning och 
meddelade eller förväntade prisökningar från 
våra större transportörer.  
Business Plan Workgroup: Detta är tilldel-
ningen för en arbetsgrupp som fokuserar på 
NAWS rutinmässiga affärsverksamhet och ger 
rekommendationer till styrelsen i affärsfrågor. 
Dessutom uppfyller några i denna grupp revi-
sionskommitténs funktion i enlighet med vad 
som krävs enligt lag. Denna arbetsgrupps funk-
tion och kostnader har flyttats till fasta drifts-
kostnader för att samstämma med konferensen. 
Denna grupp kommer att fortsätta att träffas 
virtuellt.  
Juridik: Detta är främst de direkta registre-
ringskostnaderna och juridiska kostnaderna i 
samband med upprätthållande av världsom-
spännande upphovsrätts- och varumärkesre-
gistreringar för Anonyma Narkomaner, NA Way, 
NA:s logga, grupploggan och servicesymbolen, 
samt allt tillfrisknande- och servicematerial. 
Under 2020 fanns det över 1 600 globala regist-
reringar. Det kan också inkludera andra direkta 
kostnader för att skydda våra immateriella rät-
tigheter. Under de senaste åren har detta belopp 
ökat på grund av kostnaden för rättegångar.  
Litteraturproduktion och distribution 
Rese- och valutakostnader: Denna för-
delning gör det möjligt för oss att interagera 
direkt med filialkontor och litteraturproduk-
tionsplatser runt om i världen och inkluderar 
valutakursförlust eller vinst. Vi har inga resor 
planerade för 2022–2023 så nästan allt är valuta-
kurskostnader. Vi behåller också en liten tilldel-
ning i denna post för att möjliggöra oförutsedda 
omständigheter som kan kräva resor relaterade 
till litteraturproduktion.
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World Service  
Conference Support
Fasta driftskostnad
Det här avsnittet i budgeten täcker utgifter i 
samband med stöd till alla aktiviteter som har 
att göra med Världsservicekonferensen. 
Publikationer: Detta är de kostnader som är 
förknippade med skrivandet av Annual Report 
en gång om året;  Conference Report,  CAR och 
CAT en gång varje konferenscykel och  NAWS 
News ungefär fyra gånger per år. Kostnaden för 
att översätta NAWS News och CAR ingår också 
här. Övergången till digital distribution, snarare 
än pappersutskick, har drastiskt minskat de 
vanliga utgifterna här med undantag för över-
sättningar. 
Vi vill passa på att tacka våra översättare. Under 
hela pandemin har de ansträngt sig för att stödja 
NA World Services. Många har donerat sina 
professionella tjänster helt och hållet och andra 
har gett en kraftigt reducerad skattesats. Vi är 
tacksamma för deras fortsatta professionalism 
och stöd.
Världsservicekonferensen: Det här är kost-
naderna för lokalerna och utrustningen som 
behövs för evenemanget; finansiering av per-
sonal, Världsstyrelsen, WSC:s co-facilitatorer 
och HRP och resekostnader för de nuvarande 
129 delegaterna från hela världen. Det finns för 
närvarande 123 regioner med säte, 6 zoner med 
säte, 13 WB-medlemmar, 4 HRP, 2 Co-facs och 
6-8 översättare finansierade för att delta i WSC 
och lokaler och boende ordnade för potentiellt 
129 alternerande delegater.
Världsstyrelsen: Världsstyrelsen är preli-
minärt budgeterad för att träffas personligen 
två gånger under det kommande räkenskaps-
året. Med en nitton timmars tidszonsskillnad 
bland medlemmarna är ett personligt möte 
för Världsstyrelsen, som kan pågå i flera hela 
dagar, hög prioritet. Det har gått mer än två 
år sedan styrelsen träffades personligen och vi 
skulle vanligtvis ha träffats 3-4 gånger per år. 
Den genomsnittliga kostnaden för styrelsemö-
tena under cykeln 2018–2020 var cirka 45 000 
dollar per möte med bara elva styrelseledamö-
ter. Vi har nu tretton ledamöter i världsstyrel-

sen. Vi inkluderar även oförutsedda utgifter 
som har att göra med Världsstyrelsen. Världs-
styrelsen kommer att fortsätta att träffas virtu-
ellt en gång i månaden. 
Verkställande kommittén sammanträder virtu-
ellt varannan vecka.      
HRP: Den här gruppen är schemalagd att träf-
fas upp till två gånger under cykeln för att arbeta 
med nomineringar och hantera World Pool. 
WSC:s co-facilitatorer: WSC:s co-facilitatorer 
är schemalagda att träffas för att förbereda kon-
ferensen tillsammans med Världsstyrelsen och 
HRP. 

Utveckling av gemenskapen
Fasta driftskostnad
Denna del av budgeten täcker de utgifter som är 
förknippade med stöd till gemenskapen. 
Publikationer: Dessa har varit de beräknade 
utgifterna för att producera, publicera och dist-
ribuera Reaching Out fyra gånger per år och 
The NA Way Magazine fyra gånger per år på 
sex språk. Vi har lämnat en del medel på detta 
område i hopp om att vi kan publicera Reaching 
Out igen men har för närvarande inga planer 
eller personal för den publikationen eller för 
NA Way.
Gemenskapsstöd: Detta är världsservi-
cens personliga interaktion med gemenska-
pen, främst i workshops och forum. Vanligtvis 
inkluderar detta interaktioner på zonforum, 
workshops och lokala aktiviteter för gemen-
skapsutveckling, samt finansiering för evene-
mang som African Zonal Forum. Vi har bara 
tagit med en liten summa för att täcka oförut-
sedda omständigheter och förväntar oss för när-
varande inga resor av denna typ förrän någon 
gång efter WSC 2023.  
OR: Detta är kostnaden för NAWS ansträng-
ningar som syftar till att främja NA: s huvud-
syfte genom att göra professionella inom olika 
områden medvetna om att NA är en livskraftig 
samhällsresurs för beroende. Detta inkluderar 
närvaro vid och deltagande i professionella eve-
nemang för NAWS och NAWS samarbete med 
lokala OR-evenemang, liksom kostnaderna för 
att upprätthålla vår erkända status med FN. 
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För denna budget har vi bara inkluderat ett litet 
belopp för oförutsedda omständigheter men 
har inga nuvarande planer på att resa.  
Utvecklingslitteratur: Detta är kostnaden 
för att distribuera gratis litteratur till ett väx-
ande antal utvecklande NA-gemenskaper, till 
sjukhus och institutioner och för OR-ändamål. 
Beloppet inkluderar också de ständigt ökande 
kostnaderna för frakt, tullar och skatter. Vi 
arbetar fortfarande med att bättre återspegla 
denna verksamhet i våra finansiella rapporter. 
För att se de faktiska beloppen för de utdelade 
posterna, se beskrivningen för ”Utvecklings-
subventioner & ersättningar” under rubriken 
Inkomst.  

Evenemang
Fasta driftskostnad
Detta avsnitt i budgeten täcker de fasta utgif-
terna för gemenskapen i samband med evene-
mangsplanering och stöd
Framtida och tidigare konvent: Detta är de 
utgifter som är förknippade med planering av 
upp till fem konvent när som helst. Planeringen 

för Washington, DC kommer att vara i gång 
innan räkenskapsåret 2022–2023 avslutas. 
Vi planerar tyvärr inte längre att hålla ett världs-
konvent 2022, så ingen konventbudget ingår 
här.

Totala utgifter
Om ni följer med i budgetutkastet ser ni nu de 
totala utgifterna som beräknas för räkenskaps-
året. Vi har lagt till följande radobjekt, som tidi-
gare rapporterats i Omkostnader:
Amorteringar & avskrivningskostnader: 
Amorteringar och avskrivningar är redovis-
ningsmetoder för att redovisa en tillgångs 
kostnad och värde under nyttjandeperiod. 
Amortering används för immateriella före-
mål som varumärken och upphovsrätter, och 
avskrivning används för materiella tillgångar 
som utrustning, datorhårdvara och möb-
ler. Amorteringar och avskrivningar kall-
las icke-kontanta kostnader, som alltid krävs 
enligt allmänt vedertagna redovisningsprinci-
per (generally accepted accounting principles, 
GAAP).  

2022–2023 Världsservicens  
varierande driftskostnader 
I ”Guidelines for the NA World Services Bud-
get”(GWSNA, s. 28) efterlyses en särskild pro-
cess för övervägande, utvärdering, utveckling 
och godkännande av världsserviceprojekt och 
de aktiviteter som varierar från år till år. 

Eftersom detta är vår första treåriga konferens-
cykel kommer WSC inte att överväga några nya 
projekt förrän WSC 2023. 

Motion 5 För att godkänna budgeten för Narcotics Anonymous World Services, Inc. 
för 2022–2023. 

Budgetförslaget finns på följande fyra sidor. 
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2019-20 
Faktiska 2020-21 Faktiska 

Förslag juli 2022 - 
juni 2023

reviderade summor oreviderade summor

                                INKOMST
INKOMSTER FRÅN TILLFRISKNANDELITTERATUR
    BASIC TEXT:  Inbunden engelska $1,650,767 $1,401,916 $1,472,012
    BASIC TEXT:  Översatt 171,234 173,838 182,530
    BASIC TEXT:  Pocketversion 925,412 837,199 879,059
     BARA FÖR IDAG 646,785 711,121 746,677
     DET FUNGERAR: HUR & VARFÖR 535,334 542,271 569,384
    SPONSORSHIP 25,429 24,976 26,225
    STEGARBETSGUIDER 767,993 752,102 789,707

LIVING CLEAN 344,444 360,844 378,886
GUIDING PRINCIPLES 134,015 126,001 132,301

    A Spiritual Principle a Day (beroende av WSC-godkännande) 470,000
     ePUB-BÖCKER 131,701 132,890 139,534
     LITTERATURINKOMST (IRAN) 262,333 187,602 196,982
    ANNAN TILLFRISKNANDELITTERATUR 1,096,184 417,825 438,716
Delsumma $6,691,631 $5,668,585 $6,422,014

ÖVRIGA LAGERINTÄKTER
    MEDALJER $731,120 $686,989 $721,338
    NYCKELRINGAR 1,114,993 627,704 659,089
    INFORMATIONSHÄFTEN SOM INTE TÄCKS AV FIPT 18,872 7,701 8,086
    SERVICEMATERIAL 135,469 65,002 68,252
    SPECIELLA ARTIKLAR 70,671 98,344 103,261
    MIRACLES HAPPEN 15,304 19,227 20,188
Delsumma 2,086,429 1,504,966 1,580,215

    FRAKT $545,699 $541,735 $568,822
    RABATTER (1,264,218) (953,367) (1,001,035)
    SUBVENTIONER & BIDRAG FÖR UTVECKLING (121,754) (124,377) (130,596)
Delsumma ($840,272) ($536,009) ($562,810)

============= =============================
Bruttolitteraturinkomst (minus rabatter) 7,937,788 6,637,541 7,439,418.54

Bruttolitteraturinkomst (utan Iran) 7,675,454 6,449,939 7,242,436

TILLFRISKNANDELITTERATUR KOSTNAD FÖR SÅLT MATERIAL
    BASIC TEXT:  Inbunden engelska $365,653 $258,260 $304,746
    BASIC TEXT:  Översatt 29,266 35,685 42,108
    BASIC TEXT:  Pocketversion 131,097 112,639 132,914
    BARA FÖR IDAG 72,992 75,454 89,036
    DET FUNGERAR: HUR & VARFÖR 107,229 82,824 97,732
    SPONSORSHIP 4,291 4,852 5,726
    STEGARBETSGUIDER 89,886 70,823 83,571

LIVING CLEAN 77,328 53,940 63,650
GUIDING PRINCIPLES 27,695 20,204 23,841

    A Spiritual Principle a Day (beroende av WSC-godkännande) 70,000
    ePUB-BÖCKER 39,464 39,867 47,043
    LITTERATURPRODUKTION (IRAN) 283,066 100,338 118,399
    ANNAN TILLFFRISKNANDELITTERATUR 211,455 78,449 92,570
Delsumma 1,439,422 933,335 1,171,335

NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC.
FÖRESLAGEN BUDGET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

sidan 1 av 4
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2019-20 
Faktiska 2020-21 Faktiska 

Förslag juli 2022 - 
juni 2023

reviderade summor oreviderade summor

NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC.
FÖRESLAGEN BUDGET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

ÖVRIGA LAGERKOSTNADER FÖR SÅLT MATERIAL
    MEDALJER $151,907 $127,309 $150,225
    NYCKELRINGAR 260,055 118,092 139,349
    INFORMATIONSHÄFTEN SOM INTE TÄCKS AV FIPT 3,247 1,733 2,045
    SERVICEMATERIAL 38,949 15,288 18,040
    SPECIELLA ARTIKLAR 1,467 32,802 38,706
    MIRACLES HAPPEN 2,985 3,710 4,378
    LAGERJUSTERING 0 16 0
Delsumma $458,610 $298,950 $352,743

============= ============== ==============
Total kostnad för sålt material $1,898,032 $1,232,285 $1,524,078

Total kostnad för sålt material (utan Iran) $1,614,966 $1,131,947 $1,405,679
============= ============== ==============

Nettolitteraturinkomst $6,039,756 $5,405,256 $5,915,340
Nettolitteraturinkomst (utan Iran) $6,060,488 $5,317,992 $5,836,757.16

GEMENSKAPSBIDRAG efter givartyp
    Medlemmar $209,231 $638,440 $715,053
    Grupper 83,514 125,255 140,286
    Distrikt 126,147 157,056 175,902
    Regioner 520,773 650,406 728,455
    Evenemang/konvent 31,339 84,694 94,858
    Unity Day 0 0 0
    Zon & Andra forum 28,205 75,164 84,183
Totala bidrag $999,209 $1,731,015 $1,938,737

Övriga inkomster
    LICENSIERADE LEVERANTÖRSBETALNINGAR $35,718 $12,550 $30,000
    RÄNTA 14,916 9,461 10,000
    DIVERSE (11,502) 1,272 0
    INTERBRANCH (1,029) (1)
Total övrig inkomst $38,104 $23,282 $40,000

============= ============== ==============
RÖRELSERESULTAT  (exklusive evenemangs specifikt) $7,077,069 $7,159,554 $7,894,077

OPERATIVT "INTÄKTER (exklusive Iran) $7,097,802 $7,072,290 $7,815,494

sidan 2 av 4
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2019-20 
Faktiska 2020-21 Faktiska 

Förslag juli 2022 - 
juni 2023

reviderade summor oreviderade summor

NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC.
FÖRESLAGEN BUDGET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

                                UTGIFTER

LITTERATURPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

    FASTA DRIFTSKOSTNADER
    PRODUKTION $75,855 $851,599 $872,889
    ÖVERSÄTTNINGAR (ingår ej i Kostnad för material) 47,772 33,053 33,879
    LITTERATURDISTRIBUTION (IRAN) 33,746 (216,812) 33,000
    FRAKT 486,611 539,066 552,543
    BUSINESS PLAN WORKGROUP 1,170 0 0
    JURIDIK 442,880 242,442 248,503
    LITTERATURPRODUKTION RESE- OCH VALUTAKOSTNAD 324,036 (30,149) 7,000
    REDOVISNING 22,165$ 20,257$ 25,054$
    PERSONAL  (Inkluderar amt budgeterad till varierande projekt) 1,412,337 884,384 1,367,305
    OMKOSTNADER 812,250 447,880 595,503
    TEKNIK 125,018 151,654 187,572
Total litteraturproduktion och distribution $3,783,841 $2,923,374 $3,923,248

Total litteraturproduktion & distribution (utan Iran) $3,750,094 $3,140,186 $3,890,248

WORLD SERVICE CONFERENCE SUPPORT

    FASTA DRIFTSKOSTNADER
    PUBLIKATIONER $5,154 $2,508 $10,000
    VÄRLDSSERVICEKONFERENS BIENNALA MÖTE 50,741 184 512,000
    VÄRLDSSTYRELSEN 120,330 1,998 122,000
    HUMAN RESOURCE PANEL 20,076 399 20,076
     WSC:s CO-FACILITATORER 1,782 - 6,000
    REDOVISNING 12,832$ 11,728$ 11,728
    PERSONAL (Inkluderar amt budgeterad till varierande projekt) 817,669 512,012 640,015
    OMKOSTNADER 470,250 259,299 278,746
    TEKNIK 72,379 87,800 87,800
Delsumma $1,571,213 $875,928 $1,688,365

RÖRLIGA DRIFTSKOSTNADER
WSC:s FRAMTID 22,688 0

Totalt World Service Conference Support $1,593,901 $875,928 $1,688,365

sidan 3 av 4
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2019-20 
Faktiska 2020-21 Faktiska 

Förslag juli 2022 - 
juni 2023

reviderade summor oreviderade summor

NARCOTICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC.
FÖRESLAGEN BUDGET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

GEMENSKAPSUTVECKLING

    FASTA DRIFTSKOSTNADER
    PUBLIKATIONER $49,429 $5,471 $5,608
    GEMENSKAPSSTÖD 122,001 1,094 15,000
    OR 34,808 500 3,000
    UTVECKLINGSLITTERATUR 458,370 228,182 343,276
    REDOVISNING $20,415 $18,658 13,860
    PERSONAL  (Inkluderar amt budgeterad till variabla projekt) 1,300,837 814,565 756,381
    OMKOSTNADER 748,125 412,521 329,427
    TEKNIK 115,149 139,682 103,763
Delsumma $2,849,133 $1,620,672 $1,570,316

       RÖRLIGA DRIFTSKOSTNADER
    DAGLIG MEDITATIONSBOK 59,444 23,657 0
    PAMFLETT OM PSYKISK HÄLSA/SJUKDOM 990 - -
Delsumma $60,435 $23,657 $0

Total gemenskapsutveckling $2,909,568 $1,644,330 $1,570,316

EVENEMANG

    FASTA DRIFTSKOSTNADER
     FRAMTIDA (OCH TIDIGARE) KONVENT $6,138 $8,618 $8,834
    REDOVISNING $2,916 $2,665 2,665
    PERSONAL  (Inkluderar amt budgeterad till varierande projekt) 185,834 116,366 145,458
    OMKOSTNADER 106,875 58,932 63,351
    TEKNIK 16,450 19,955 19,955
Totalt evenmang $318,214 $206,536 $240,263

============= ============== ==============
UTGIFT (endast för aktivitetsområden) $8,605,523 $5,650,168 $7,422,192
KOSTNAD (verksamhetsområden utan IRAN) $8,571,776 $5,866,980 $7,389,192

ÖVERSKJUTANDE INTÄKTER/KOSTNADER  (endast kontantaktiviteter) $1,509,386 $471,885

Icke-kontanta poster
Avskrivnings- och amorteringskostnader 406,203 375,000
TOTAL KOSTNAD $8,605,523 $6,056,371 $7,797,192

ÖVERSKJUTANDE INTÄKTER/KOSTNADER  ($1,528,454) $1,103,183 $96,885
ÖVERSKJUTANDE INTÄKTER/KOSTNADER (utan Iran) ($1,473,975) $799,107 $51,302

sidan 4 av 4
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Motioner & sammanställningsblad
Det här sammanställningsbladet är till för er att samla in svar på Konferensens agendarapport  och Mate-
rial för konferensens godkännande CAT om ni tycker att det är användbart. Interim CAR & CAT (ICC) 
finns att ladda ner från konferensens hemsida: www.na.org/conference. ICC innehåller förklarande 
essäer om motionerna och världsservicekonferensen. Vi uppmuntrar er att bekanta er med allt  inne-
håll. Sammanfattande videor kommer att finnas tillgängliga strax efter att ICC lagts ut.

MOTIONER I KONFERENSENS AGENDARAPPORT

#1 Motionsställare: Världsstyrelsen

Som förtroendeman fortsätter de delegater som är närvarande vid den 
virtuella WSC 2022 att upphäva artikel 5, avsnitt 3 i FIPT:s operativa regler, 
medan vi fattar ett beslut om framtiden. Denna avstängning upphör att 
gälla vid slutet av WSC 2023. 

Ja Nej Avstår

#2 Motionsställare: Världsstyrelsen

Att förlänga villkoren för WSC:s valda befattningar för de två ledamöterna i 
Human Resource Panel och en WSC co-facilitator som för närvarande löper 
ut 2022 till 2023. 

Ja Nej Avstår

#3 Motionsställare: Världsstyrelsen
Att förlänga villkoren för de tre valda WSC-posterna i Världsstyrelsen som för 
närvarande löper ut 2022 till 2023. 

Ja Nej Avstår

#4 Motionsställare: Världsstyrelsen
För att godkänna boken i Bilaga B, “ A Spiritual Principle a Day “ som 
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur.

Ja Nej Avstår

MOTIONER I MATERIAL FÖR KONFERENSENS GODKÄNNANDE

#5 Motionsställare: Världsstyrelsen

För att godkänna budgeten för Narcotics Anonymous World Services, Inc. 
för 2022–2023

Ja Nej Avstår

https://www.na.org/conference
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Resultat av röstning för beslutsfattande avseende WSC 2022/2023
Följande motioner avgjordes via elektronisk omröstning. Konferensdeltagarna hade 72 timmar på sig att svara på enkä-
ten, med början torsdagen den 26 augusti och slut söndagen den 29 augusti.

123 deltagare deltog i röstningen.  

Motion V1 (från 2020 men reviderad för att vara en policy):   När WSC väljer att träffas virtuellt kan alla deltagare på 
världsservicekonferensen delta och rösta på distans på samma sätt som den nuvarande policyn för deltagare som inte 
kan få visum: 

“Deltagare som inte kan delta i WSC på grund av visumproblem kan delta på distans. Distansdeltagare har 
samma rättigheter som om de vore på WSC”  2020 GWSNA 

För att tillgodose de olika tidszonerna och för att säkerställa en korrekt registrering kan WSC:s beslut fattas utanför 
WSC-mötet genom e-röstning som skickas till alla sittande konferensdeltagare. 
Motionsställare:  Världsstyrelsen
Avsikt:  Att låta konferensen välja att fatta beslut virtuellt när det behövs.  

Omröstningsresultat: 120 ja (98%)  2 nej (2%)  1 avstår (1%)  0 närvarande röstar inte

Motion V2:  På grund av reserestriktioner och säkerhetsproblem från den globala COVID-19-pandemin förlängs konfe-
renscykeln 2020–2022 till 2023. Ett kort, interimistiskt, virtuellt konferensmöte ska hållas 2022 för att uppfylla vår skyl-
dighet att ta itu med juridiskt väsentliga ärenden, enligt beskrivningen i motion V3, och för att godkänna boken Spiritual 
Principle a Day om WSC väljer att göra det. Efter det att de nödvändiga ärendena har genomförts ska WSC:s virtuella möte 
2022 pausa och återsamlas 2023. Datum och deadlines för konferensens möte 2023 ska tillhandahållas av Världsstyrel-
sen, inklusive deadlines för CAR- motioner och deadline för ansökan om säte vid konferensen. 
Motionsställare:  Världsstyrelsen
Avsikt:  Att anpassa det nuvarande konferensschemat på grund av den globala pandemin. 

Omröstningsresultat:  110 ja (92%)  7 nej (6%)  3 avstår (3%)  3 närvarande röstar inte

Motion V3:  Ärendena för WSC:s virtuella session 2022 ska distribueras i ett elektroniskt dokument, som för ärende- och 
beslutsändamål ska fungera som en interimistisk Konferensens agendarapport (CAR ) och Material för konferensens 
godkännande (CAT) med hjälp av nuvarande deadlines och distributionsdatumen för CAR och ska innehålla 

1. NA World Services budget för ett år – 2022-2023
2. Förlänga det befintliga FIPT-moratoriet för inspektionsklausul med ett år. (I egenskap av förtroendeman 

fortsätter de delegater som är närvarande vid den virtuella WSC 2022 att avbryta artikel 5. FIPT:s opera-
tiva regler, medan vi fattar ett beslut om framtiden. Denna avstängning upphör att gälla vid slutet av WSC 
2023.)

3. Justering av villkoren för WSC betrodda tjänare. (detaljerna i detta kommer att tillhandahållas)
Motionsställare:  Världsstyrelsen
Avsikt:  Att beskriva vad som krävs enligt lag eller är nödvändigt för konferensen 2022.  

Omröstningsresultat:  109 ja (91%)  6 nej (5%)  5 avstår (4%)  3 närvarande röstar inte

Motion V4:  Ärendena för WSC:s virtuella session 2022 ska innehålla godkännandeutkastet av boken A Spiritual Principle 
a Day (SPAD), som ska ingå i den interimistiska Konferensens agendarapport (CAR )  
Motionsställare:  Världsstyrelsen
Avsikt:  Att godkänna A Spiritual Principle a Day

Omröstningsresultat:  117 ja (95%)  4 nej (3%)  2 avstår (2%)  0 närvarande röstar inte
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A Spiritual Principle A Day 
godkännandeutkast

(läggs ut som ett separate dokument)


