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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. 

Vi godkände traditionsboken “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” vilken kommer att kunna kö-

pas från och med oktober 2016. 

OR nyheter: uppdaterade versioner av pamfletterna Membership Survey och Information about NA kommer 

att finnas tillgängliga i juli 2016. Dessa pamfletter har uppdaterats för av avspegla resultaten från 2015-års 

gemenskapsenkät. Enkäten fick 22 803 svar. 

Intresserad av OR? S&I? Stegarbete med intagna? Vänligen skriv till PR@na.org eller HandI@na.org för att 

registrera er på dessa medlemsdrivna webbmöten. Vi håller dem var tredje eller fjärde månad. 

Gör du service på landsorten? Vi har nyligen startat upp webbmöten för dem som gör service i avlägsna 

områden. Vänligen skriv till servicesystem@na.org om ni vill veta när nästa webbmöte ska hållas.

Intresserad av att delta i en arbetsgrupp eller att på något sätt hjälpa till med ett projekt under den här cykeln? 

Under den kommande cykeln kommer vi att koordinera flera virtuella fokus- och arbetsgrupper och möjligen 

också några arbetsgrupper som träffas. Om ni är intresserade av projekten för WSC:s framtid, Serviceredskap 

för grupper, distrikt och evenemang, Delegaternas delningssession, Säte vid WSC eller något annat projekt el-

ler någon av tidskrifterna vi ger ut, låt oss få veta det genom att skriva till worldboard@na.org. Om du inte har 

fyllt i ett formulär för World Pool, var snäll och gör det (www.na.org/HRP). 

Vi kommer inte att skapa någon arbetsgrupp för något litteraturprojekt under denna cykel, men vi planerar 

att samla in information för potentiella framtida litteraturprojekt, bland annat en informationspamflett om 

psykisk sjukdom och tillfrisknande och en daglig meditationsbok. Vi kommer att kunna ge mera information 

om detta senare under cykeln. 

Ämnesfrågor för diskussion för den här cykeln är Applying Our Principles to Technology and Social Media 

(Att tillämpa våra principer inom teknologi och sociala media) och How to Use “Guiding Principles” (Hur vi 

använder ”vägledande principer”) och Atmosphere of Recovery in Service (En atmosfär av tillfrisknande i 

service); att varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets gåva erfar andlig utveckling och uppfyllelse genom 

service.

Ekonomi: vi nämnde i sessionen om NAWS rapporter vid WSC 2016 att vi prioriterar långsiktig ekonomisk 

livskraftighet under den här cykeln, vi fokuserar på att säkerställa NAWS hållbarhet, bland annat genom att 

omvärdera vårt system för litteraturdistribution. 

WSC 2016 tog upp ett par sessioner som var inriktade på Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) för att 

söka vägledning av delegaterna. Ett uttalande kommer att släppas efter delegaternas granskning och god-

kännande. Vi behöver alla som medlemmar skydda NA-litteraturens copyright.   
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