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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. 

Material och information relaterat till 2010-års Världsservicekonferens (WSC):

 2010 Conferens Agenda Report (CAR) – Finns tillgänglig på sex olika språk till en kostnad av 
$8.00 inklusive frakt, eller för gratis nerladdning. 

 2010 Conference Approval Track (CAT) – Finns tillgänglig från och med den 25 januari till en 
kostnad av $10.00, inklusive frakt och hantering. 

 Regionala rapporter – Vare sig ni har säte vid WSC eller ej, vill vi gärna höra ifrån er! Formu-
läret finns online eller kan fyllas i och faxas till oss senast den 15 februari. Vi publicerar den 
information vi får in i Conference Report och använder sammanfattningen till att vägleda 
våra diskussioner vid konferensen. Vi ber er också vänligen att uppmärksamma att reser-
vationer för hotell och resor behöver göras före den 15 mars. 

 Allt konferensrelaterat material, inklusive sessionsprofiler och powerpoint presentationer 
för workshops ligger ute på http://www.na.org/conference och kan laddas ner utan kostnad.

Medlemskapsenkät – Vi tackar er för att ni har deltagit i enkäten. All data läggs nu in och bear-
betas. Vi förväntar oss att kunna presentera enkätens utfall vid WSC 2010.

“Living Clean” – Den andra gransknings- och inputperioden för tre kapitel av “Living Clean” 
kommer att vara från den 1 april till den 30 juni 2010. Ni kan till och med hjälpa till och bidra 
med källmaterial före det genom att dela med er av era erfarenheter inom något av ämnena 
i skissen på http://www.naws.org/lc/ eller helt enkelt genom att mejla idéer baserade på skis-
sen. 

Ekonomi – Vi är nu inne på det nya räkenskapsåret och finner att vi behöver fortsätta be om ert 
ekonomiska stöd för att föra vidare budskapet på världsnivå i de här svåra tiderna. Vänligen se 
https://cart.na.org/portal.htm

Nya produkter – För mer information se uppdateringen av Product News Flash som gjordes i 

november 2009 på http://www.na.org/?ID=catalog-products

WSO-E litteraturförsäljning online – Finns nu och fungerar online. Om ni bor i Europa, vänligen 
gå och titta på http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO

Human Resource Panel (HRP) – Panelen är just nu upptagen med nomineringsprocessen och 
vill tacka alla medlemmar, regioner, zoner och World Board för att ha deltagit i processen.

Gå till NAWS News på http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain


