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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.  
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