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Sånt som är på gång i Världsservice 
som du kanske vill känna till...

Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post eller kopiera upp 

den till intresserade medlemmar, era DSKer och RSKer. Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar 

att skaffa sig e-prenumerationer för The NA Way och NAWS News. Det hjälper oss att kommunicera mera 

effektivt och att hantera distributionskostnaderna. 

Världskonventet: det här numret av NAWS News innehåller en preliminär rapport för WCNA 36. Högre utgifter än 
budgeterat och ett lägre deltagande än förutsett ledde till en ekonomisk förlust för evenemanget. På plussidan 
kan sägas att vi som ett resultat av evenemanget redan ser en tillväxt i gemenskapen och ökade OR-möjligheter 
i Brasilien. Vi vill åter igen tacka alla medlemmar i stödarbetsgruppen och alla andra lokala frivilliga för deras oö-
verträffade ansträngningar för att förverkliga WCNA 36.

Konferensens agendarapport: (Conference Agenda Report (CAR:en)) för 2016 finns tillgänglig på www.na.org/conference 
eller kan skickas efter från Världsservicekontoret (World Service Office (WSO)) för femton dollar inklusive skatt och frakt. 
Videor som summerar innehållet kommer att erbjudas även för denna CAR. Världsstyrelsen bjuder in konferensens delta-
gare till en webinar den 12 december kl 10.00 PST (Pacific Standart Time).

Traditionsprojektet: godkännandeformatet av traditionsarbetsboken “Guiding Principles—The Spirit of Our Tra-
ditions” är del av :en och finns även på konferenshemsidan. Vi är tacksamma över alla medlemmar som deltog 
i processen. 

Enkäter i CAR:en kommer att användas för att samla in information från gemenskapen om vilken tillfrisknandelit-
teratur och vilket servicematerial de vill ha och även deras idéer för Ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion 
Topics (IDT:er)) för nästa cykel. Vi kommer också att lägga ut enkäten online på konferenshemsidan.

Paketet för att planera vår framtid: det här kommer att inkludera resultaten från workshoparna om zonernas 
roll, en ögonblicksbild med information om hur zonerna i NA ser ut idag och en power-point presentation 
med en berättarröst som talar om framtiden för WSC. Dessa material kommer att finnas tillgängliga online på 
www.na.org/future eller via en länk på konferenshemsidan.

Material för konferensens godkännande 2016 (Conference Approval Track (CAT:en)): innehållet i CAT:en kommer 
att vara NAWS strategiska plan, budget, projektplaner och rekommendationer och ansökningar för säte vid WSC. 
Allt kommer att finnas tillgängligt på konferenshemsidan eller gå att skicka efter från WSO för elva dollar, inklu-
sive skatt och frakt.

Beslutsfattande vid WSC: CAT-materialet 2016 kommer också att innehålla föreslagna redskap och resurser för 
att hjälpa WSC:s co-facilitatorer och också förslag för bättre diskussionsidéer vid WSC och för att lägga fram input 
på NAWS strategiska plan. Delegaterna ges dessutom möjligheten att ta upp idéer och frågor för gemenskapens 
diskussion i CAT:en, vilket är utöver samma möjlighet de redan använder sig av i konferensrapporten (Conference 
Report). Deadline för att få med material i CAT:en är den 15 december 2015. Vi kommer också att experimentera 
med elektronisk röstning vid denna WSC.  

OR-pamflett: vi förväntar oss att ett utkast av den här resursen, som fokuserar på att tillhandahålla information 
för professionella angående medikalisering inom beroendebehandling och NA:s tredje tradition, kommer att fin-
nas tillgängligt under de kommande två månaderna för en nittiodagars granskningsperiod för konferensdelta-
garna. Vi kommer att göra ett massutskick via e-post när pamfletten är klar.

Webbmöten: om ni vill vara med och diskutera problem och lösningar inom serviceansträngningar, vän-
ligen skicka in namn, position som betrodd tjänare och region/distrikt till events@na.org för konvent, 
HandI@na.org för S&I och kommittéer för stegarbete med intagna, PR@na.org för betrodda tjänare inom 
OR/OI och servicesystem@na.org för servicesystemet. 

Ekonomi: för första gången i historien översteg gemenskapens bidrag en miljon dollar under redovisningsåret 
som avslutades den 30 juni 2015. Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar att delta i NA-världsservices arbete för 
att göra tillfrisknande möjligt för beroende globalt och förverkliga vår vision genom att bidra ekonomiskt genom 
vår portal på www.na.org/contribute.  

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California  91311  USA | worldboard@na.org

Gå till NAWS News på www.na.org/nawsnews 
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BANDEN SOM 

KNYTER OSS 

SAMMAN 
Vi skickar vanligen inte ut NAWS 
News samtidigt med konferen-
sens agendarapport (CAR:en) så 
vi ska försöka att hålla det här 
kort. Vi har en del information 

som vi vill att ni ska få före februari och som inte tyck-
tes höra hemma i CAR:en. Vi har också varit med om en 
del enastående gemenskapsutvecklande aktiviteter på 
senare tid, men det måste vi vänta med att dela med 
oss av. 

VI NÄRMAR OSS WSC 2016 

ÄRLIGHET, TILLIT & VÄLVILJA

Vårt styrelsemöte hölls den 14 – 16 oktober 2015 i 

Chatsworth, Kalifornien. Vi öppnade styrelsemötet på 

onsdagen med de avslutande rapporterna från arbets-

grupperna under den här cykeln – traditionsbokspro-

jektet “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions”, 

beslutsfattande vid WSC och delegaternas delnings-

session – och avslutade dagen med en översyn av 

vad som ska tas med i konferensens agendarapport 

(CAR:en). Temat för konferensen och den kommande 

cykeln, ”Ärlighet, tillit och välvilja” kommer frå n En vi-

sion för NA-service, vilket utgör grunden för alla våra 

serviceansträngningar.

På torsdagsmorgonen blev vi alla bestörta över att få 

höra att en av våra styrelsemedlemmar, Bob G, hade 

gått bort under natten. Bob var en långtidsmedlem i 

NA som älskade NA och kommer att vara saknad i allra 

högsta grad. Han rörde vid många liv under sina tret-

tioåtta drogfria år.

Under resten av dagen försökte vi ägna vår uppmärk-

samhet åt det vi hade för handen, men det var svårt. 

Vi diskuterade förberedelserna för WSC 2016 och av-

slutade dagen med en rapport från styrelsens interna 

arbetsgrupp för rekommendationer för att få säte vid 

WSC med fokus på hur man tilldelas säte framtiden. 

Vi ägnade fredagen åt vår strategiska plan. Först gjorde 

vi färdigt våra mål för 2016 – 2018 och började priori-

tera, eftersom vi som vanligt kom fram till flera idéer 

än vad som är möjligt att genomföra under en cykel. I 

januari kommer vi att slutföra de specifika idéerna för 

2016 – 2018 vilket kommer att hjälpa oss att göra fär-

digt prioriteringen av målen. 

På lördagsmorgonen gick vi igenom en pamflett för 

professionella som har att göra med medikaliseringen 

av beroendebehandling och NA:s tredje tradition. När 

utkastet för pamfletten är färdigt kommer det att skick-

as till konferensdeltagarna för en nittiodagars gransk-

ning. Vi övergick till vårt ansvar för företagsekonomi 

och avslutade dagen med en rapport från arbetsgrup-

pen för säte vid WSC, vars rekommendationer kommer 

att finnas med i Material för konferensens godkännan-

de (CAT:en). 

Vi har nyligen utökat vår personal med två medlem-

mar i Chatsworth. Hjälp oss att välkomna Pam T från 

Northern California som ny projektsamordnare och 

Stacy McD från Illinois som skribent/redaktör. 

WCNA 36

Vi vill åter igen tacka alla medlemmar i stödgruppen för 

WCNA och alla andra lokala frivilliga för deras outtrött-

liga ansträngningar att stötta oss i att förverkliga detta 

konvent. De gjorde allt vi bad dem om och mer därtill. 

Vi vill också tacka alla medlemmar som tjänade före, 

vid och efter konventet genom att hjälpa medlemmar 

som kom från andra platser att ta sig runt på möten 

och annat i Rio och runtom i Brasilien. Världskonventet 

har bara hållits i Sydamerika en gång förut och det var 

för femton år sedan i Cartagena, Colombia. WCNA 36 

var ett enastående exempel på hur långt tillfrisknandet 

i NA har nått i Sydamerika under de senaste femton 

åren. Vi mötte många gamla vänner från hela Brasilien 

och från hela kontinenten. Det var ett privilegium att få 

vara med om det här evenemanget. 

Vid det här laget bör det inte komma som någon över-

raskning att planen som vi hade för WCNA 36 inte 

fungerade så som det var tänkt. Vår oförmåga att kon-

traktera hotell efter att ha använt tre olika arrangörer, 

förseningarna i att ge medlemmar information som 

orsakades på grund av det och den ekonomiska situa-

tionen i Brasilien, ledde till ett lägre antal deltagare än 

förväntat. Trots detta förverkligades alla fördelar med 

ett världskonvent – kontakt mellan medlemmar, ett 

firande av vår mångfald och vårt tillfrisknande och de 

lokala möjligheterna för att bygga offentliga relationer. 

Vi förväntar oss alltid en investering av NA-resurser när 

vi håller konvent utanför Nordamerika, såsom i Barce-

lona, Spanien och Cartagena, Colombia, men WCNA 36 

blev dyrare än förutsett. Nedan finns en kort samman-

ställning. Eftersom det här är början på vår nya treåriga 

cykel för världskonvent, kommer vi att börja diskutera 
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modellen för WCNA, roteringen av evenemang och 

möjligheterna till gemenskapsutveckling. 

WCNA 36 var ett tvåspråkigt konvent med ett aldrig 

tidigare upplevt behov av hörlurar: över tretusen. Det 

blev dyrt och vi hade problem med ljudkvaliteten och 

den tid det tog för så många människor att få och åter-

lämna hörlurarna. En del av vår utvärdering av WCNA 

kommer att vara att planera för tvåspråkiga evene-

mang i framtiden.

Skälet till att vi initialt kunde göra en överenskommelse 

med konferenscentret i Rio var tack vare befintliga goda 

relationer mellan myndigheterna i Rio och NA och NA-

medlemmar. Det säkerställde att vi fick en prisstruktur 

som passar en organisation som vår, vilket gjorde det 

möjligt för oss att överhuvudtaget överväga den här 

platsen. Men när väl WCNA 36 gick av stapeln hade lo-

kala politiker bytts ut, vilket bidrog till våra svårigheter. 

När kontraktet skrevs hade vi dessutom planerat för ett 

evenemang som skulle använda sig av lokaler utanför 

konferenscentret varje kväll, eftersom vi förväntade oss 

att ha tillgång till utrymmen på hotellen. När vi bytte 

från en researrangör till en annan blev vi tvungna att 

samla alla aktiviteter under evenemanget till konferens-

centret. Detta resulterade i stora förändringar av hur vi 

använde de hyrda lokalerna. Det ursprungliga kontrak-

tet var baserat på att vi använde lokalerna tolv timmar 

om dagen. Men allteftersom planerna för evenemang-

et utvecklades ville vi an-

vända lokalerna arton till 

tjugo timmar om dagen, 

vilket med de rådande 

priserna skapade en bal-

longeffekt i lokalkost-

nader. Med ett minskat 

deltagarantal stod vi 

också med kontrakt för 

större ytor än vi till slut 

behövde. Om man har 

ett evenemang på ett 

hotell är det här enkelt 

att förändra fortlöpande. 

För ett evenemang på 

ett konferenscenter finns 

inte samma flexibilitet. 

Vi påmindes också om 

att vi inte har någon som 

helst kontroll över glo-

bala ekonomiska förut-

sättningar. Brasilien gick 

igenom en ekonomisk nedgång som liknade den ame-

rikanska recessionen 2008. När vi 2012 planerade det 

här evenemanget var valutakursen 1:1.7 medan den 

vid tidpunkten för evenemanget låg på ungefär 1:3.1 

och nu vid tidpunkten för den här rapporten ligger på 

1:4.1. Den här osäkerheten och den ökade kostnaden 

för att delta, kan ha minskat brasilianska medlemmars 

förmåga att komma till konventet. Medan brasilianska 

medlemmar fick det svårare, blev växelkursen i februari 

fördelaktig för amerikanska och andra icke-brasilianska 

resenärer, men verkade komma för sent för att ameri-

kanska medlemmar skulle kunna planera för att delta 

i WCNA 36. Resultatet blev ett lågt antal registrerade – 

ungefär tretusen fyrahundra. 

Allteftersom vi närmade oss konventet började vi få in-

dikationer om att vi inte skulle få det antal deltagare 

som förväntat och satte på grund av det in kostnads-

besparande insatser där det var möjligt. Vi tog bort el-

ler förändrade många av kostnaderna på plats. Vi mins-

kade mängden merchandise på ett avgörande sätt 

(vilket också minskade inkomsten) och vi begränsade 

faktiskt vår användning av luftkonditionering i loka-

lerna eftersom det kostade ungefär elvatusen dollar i 

timmen. Den här begränsningen av kostnader sträckte 

sig till och med till att använda medlemmar till hjälp 

att flytta stolar varje kväll efter huvudmötet för att ut-

rymmet skulle kunna användas för nästa evenemang, 

snarare än nyttja persona-

len på konferenscentret 

och vi är tacksamma för 

allas villighet att hjälpa till. 

Det finns medlemmar som 

har varit på många världs-

konvent men inte minns 

att vi någonsin förut gjort 

så här. Kostnaderna som 

har att göra med ett konfe-

renscenter är märkbart hö-

gre och väldigt annorlun-

da än vid ett evenemang 

på ett hotell. 

Som ni kan se av dessa 

siffror blev våra intäkter 

ungefär hälften av de för-

väntade, huvudsakligen 

på grund av underskott på 

merchandise och mindre 

avvikelser i registreringar. 

På kostnadssidan spende-

KOMBINERAT BOK-
SLUTSÅR 

BUDGET AV-VIKELSER

WCNA 36 INKOMSTER

 REGISTRERING $303,731 $350,000 ($46,269)

BIDRAG TILL NYKOMLINGAR 2,456 28,000 (25,544)

 MERCHANDISE 130,783 440,000 (309,217)

ANNAN FÖRSÄLJNING 1,250 0 1,250

 RABATTER 0 21,052 (21,052)

Totalt WCNA 36 Inkomster $438,220 $839,052 ($400,832)

WCNA-36 UTGIFTER

 REGISTRERING $53,425 $96,000 ($42,575)

 PROGRAM 157,225 183,219 (25,994)

 MERCHANDISE 104,465 178,000 (73,535)

LOKALER 349,394 188,000 161,394

 STÖDKOMMITTÉ 50,168 44,000 6,168

  ADMINISTRATION 108,253 149,421 (41,168)

Totalt WCNA 36 Utgifter $822,930 $838,640 ($15,710)

TOTALT NETTO ($384,710) $412 ($385,122)
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rade vi mycket mindre än vi ursprungligen planerade 

på merchandise, eftersom det var något vi kunde jus-

tera givet ett mindre antal deltagare. Som vi tidigare 

sagt blev kostnaderna för lokalerna mycket högre än 

vi ursprungligen hade planerat. Det här är inga nyheter 

vi ville ge er, men det är en bild som stämmer överens 

med det som skett. Lyckligtvis bidrog de två tidigare 

konventen till att väga upp dessa kostnader. Siffrorna 

för nettoinkomster för de senaste fyra världskonvent är 

totalt (-105,594) och utgörs av:

WCNA 33 2009 Barcelona Spanien (-212,895)

WCNA 34 2011 San Diego USA 282,577

WCNA 35 2013 Philadelphia USA 209,434

WCNA 36 2015 Rio de Janeiro Brasilien (-384,710)

Vi talar alltid om möjligheterna till gemenskapsut-

veckling som icke-USA konvent kan ge medlemmar i 

värdlandet. Detta verkar stämma för Brasilien. Före kon-

ventet engagerade sig medlemmar från hela Brasilien i 

service inom zonen, de utbildade sig och uppdaterade 

sin hemsida. De utvecklade en OR-strategi för sin zon 

och en komponent som genomfördes vid Världskon-

ventet hjälpte till att för första gången inleda relationer 

med professionella inom medicinska utbildningar. Ord-

förande för zonens OR-kommitté har blivit inbjuden att 

delta i drogrådet för Brasiliens federala myndighet, där 

man är villig att öppna federala fängelser för NA och 

hjälpa till att skapa ett 020-nummer för hela landet. Det 

här är ett direkt resultat av uppmärksamheten kring 

Världskonventet. Inslagen på nationell TV bidrog till 

NA:s trovärdighet och ökade tillväxten via hjälptelefo-

nen. WCNA 36 gav mycket som är positivt för medlem-

mar och potentiella medlemmar i Brasilien. För dem av 

oss som kunde vara där var det ett givande exempel 

på tillfrisknande i handling, med en brasiliansk och la-

tinamerikansk kryddning. Vi vill skänka ett enormt tack 

och stora kramar till alla som hjälpte till att göra det här 

evenemanget möjligt för oss alla.

2016-ÅRS KONFERENSAGENDA RAPPORT 
(CAR:EN)

Med detta nummer av NAWS News har ni troligen också 

fått er CAR. Ja, vi rör oss närmare WSC 2016. Utöver mo-

tioner från Världsstyrelsen och regioner, vill vi rikta er 

uppmärksamhet på en enkät som finns i CAR:en.  Enkä-

ten kommer att hjälpa oss med planering och vi vill att 

medlemmar deltar genom att låta oss veta vilken till-

frisknandelitteratur och vilket servicematerial ni vill ha 

och även erbjuda era idéer för Ämnesfrågor för diskus-

sion (IDT:er) för kommande cykel. Vi kommer också att 

lägga ut enkäten online. NA är en ”vi” gemenskap och 

därför vill vi att ni deltar och uttrycker era önskemål. Vi 

kommer att diskutera enkätens resultat och inriktning-

ar vid konferensen. Ni kan delta på lokal nivå såväl som 

online, enkäten hittas på www.na.org/conference.

Vi ber er att markera datumet lördagen den 12 decem-

ber kl 10.00 PST (Pasific Standard Time) för att som kon-

ferensdeltagare vara med på den styrelseledda webi-

naren i syfte att hjälpa oss alla att förstå CAR:en bättre. 

Som ett tillägg till webinaren tillhandahåller vi även in-

för denna konferens videor om CAR:en och de finns att 

hämta på www.na.org/conference 

INFORMATIONSPAKET FÖR 

”PLANNING OUR FUTURE” 

Vi skickar också ut ett informationspaket om framtiden 

för WSC. Innehålet i paketet inkluderar resultaten från 

workshoparna om zonernas roll som många gemen-

skaper deltog i, en ögonblicksbild med data från NA:s 

zoner idag och en power-point presentation med en 

berättarröst om framtidens WSC med fokus på hållbar-

het och effektivitet. Allt detta material kommer också 

att finnas tillgängligt på nätet på www.na.org/future 

eller via en länk från konferenssidan. 

2016 MATERIAL FÖR KONFERENSENS 

GODKÄNNANDE (CAT) 

Så som vi tidigare har uttryckt kommer den här CAT:en 

att innehålla NAWS strategiska plan, budget och pro-

jektplaner. Utöver det kommer vi att erbjuda idéer för 

hur vi ska hantera ärenden och diskussioner vid WSC 

och även rekommendationer och ansökningar av säte 

vid WSC.

För närvarande har alla delegater möjligheten att i kon-

ferensrapporten (Conference Report) inkludera material 

som de vill att konferensdeltagarna ska diskutera. Vi 

skulle nu vilja erbjuda samma möjlighet tidigare i pro-

cessen genom att lägga till ytterligare en komponent i 

CAT-utskicket. För regionerna betyder det att om du el-

ler din region har en fråga eller en idé som ni skulle vilja 

att andra deltagare överväger, kan delegaterna lämna 

in idén/ämnet till oss före den 15 december 2015. Idé-

erna och frågorna som kommer in, kommer att distri-

bueras med CAT-utskicket under en egen framsida.
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STRATEGISK PLANERING

Vi ägnade en hel dag åt vår strategiska planeringspro-

cess. Först gick vi igenom det vi kallar för ”avgörande be-

grepp” vilket inkluderar att göra En vision för NA-service 

betydelsefull för medlemmar, att tillhandahålla redskap 

som hjälper dem som ska använda dem och att kunna 

kommunicera på ett sätt som når ut till medlemmar. 

Vi gick vidare till att granska identifierade mål från vår 

föregående session och förfinade några av dem för att 

tydliggöra dem. Många av våra mål för den kommande 

konferenscykeln är riktade mot gemenskapsutveckling 

där OR är en nödvändig komponent, nya servicered-

skap, en ökning av medvetenheten och uppfattningen 

av NA bland allmänhet och potentiella medlemmar 

och att hitta sätt att engagera RD:ar i planeringsproces-

sen. Efter målprocessen gjorde vi vår första prioritering 

av målen och planerar att slutföra den före vårt möte 

i januari där vi ska skapa arbetssätt för att uppnå må-

len och följa upp det med projektplaner till Material för 

konferensens godkännande (CAT:en).

OR-PAMFLETT

Som ni kanske minns tog vi, i den strategiska planen 

som lades fram vid WSC 2014, upp som en andra prio-

ritering att skapa en ny OR-pamflett (liknande Informa-
tion about NA) för professionella som har att göra med 

medikaliseringen inom beroendebehandling och NA:s 

tredje tradition. Vid vårt möte gick vi igenom ett utkast 

och gav vår input till ändringar samt ytterligare material 

till pamfletten. Vi förväntar oss att den här pamfletten 

ska vara klar för en nittio dagars granskningsperiod av 

konferensdeltagarna inom de kommande månaderna. 

När pamfletten är klar för granskning kommer vi att 

meddela er det genom ett massutskick via e-post.

KALENDER

Förfrågan om närvaro (övervägs per kvartal) 

Vänligen skicka in era förfrågningar så tidigt som möj-

ligt. 

15 februari för april – juni

15 maj för juli – september

15 augusti för oktober – december

Webbmöte för konferensdeltagare 

12 december 2015 – kl 10.00 PST

Material som ska tas med i CAT-utskicket 

15 december 2015

Översatta versioner av Conference Agenda Report 
tillgänglig 24 december 2015

Conference Approval Track material tillgängligt 

25 januari 2016

Deadline för regionala rapporter 15 februari 2016

Material som ska tas med i Conference Report
15 februari 2016

Världsservicekonferensen – Ärlighet, tillit och välvilja 

24 – 30 april 2016


