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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. 

Traditionsboken, Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions, finns färdig till försäljning. En särskild 
upplaga kommer att finnas tillgänglig i januari 2017. 
NAWS arbetsplan för 2016–2018: 

• Projekt för tillfrisknandelitteratur: vi söker input till en informationspamflett om tillfrisknande och psykisk hälsa/
psykisk sjukdom (www.na.org/mhmi) och ett projekt för dagliga meditationer (www.na.org/meditationbook).
Deadline för detta är den 30 april 2017.

• Ämnesfrågor för diskussion: material för att hålla diskussioner under nuvarande cykel finns tillgängligt
online www.na.org/idt.

• Projektet för serviceredskap: vi kommer snart att skapa hemsidor för serviceredskap som har att göra med 
evenemang och en lokal redskapslåda för service. Vi kommer också att hålla webbmöten för dessa och vi
uppmuntrar intresserade medlemmar att kontakta oss.

• Projektet om WSC:s framtid: diskussionerna under denna cykel kommer att riktas in på WSC:s hållbarhet
och effektivitet, att bygga koncensus, regler för diskussioner och en process för beslutsfattande under
konferensen och hur vi använder tiden mellan konferenser med hänsyn till planering, kommunikation
och att bygga koncensus.  Var snäll och låt oss veta om ni har en kontaktperson för er zon, mejla till
worldboard@na.org.

• Projektet om sociala media som ett OR-redskap: vi ska utforska hur andra ideella organisationer och
tolvstegsprogram använder sociala media och även titta på alla offentliga NA-hemsidor om offentliga
relationer. Vänligen kontakta PR@na.org om ni har någon erfarenhet med detta.

• Projektet om samverkan inom service: det här arbetet kommer till en början att fokusera på vår samverkan 
med regionala delegater i utformningen av NAWS strategiska planeringsprocess. Vi har skickat ut frågor till 
regiondelegaterna för att samla input till omvärldsundersökningen och sista svarsdatum är den 30 april.

FIPT: givet den låga svarsfrekvensen för FIPT-enkäten som skickades ut till delegaterna har vi inga planer på 
att sätta ihop något som talar för delegaterna eller för 2016-års WSC, men vi kommer att skriva ett utkast 
för ett nytt uttalande från Världsstyrelsen. Det kommer att helt enkelt vara en uppdatering av de två 
bulletiner som vi släppte under förra cykeln som finns att ladda ner på www.na.org/fipt.
A Guide to World Services in NA: den uppdaterade versionen av GWSNA kommer att skickas ut till delegaterna för 
en 90-dagars gransknings- och inputperiod. Nya delegater och alternerande uppmuntras att skicka in sin kon-
taktinformation till oss genom att mejla till elaine@na.org. 
Intresserad av OR? S&I? Stegarbete med interner? Var snäll och skriv till PR@na.org eller HandI@na.org för att 
anmäla er till de här medlemsdrivna webbmötena som vi håller en gång var tredje eller var fjärde månad. 
Gör du service på landsbygden? Var snäll och skriv till servicesystem@na.org om du vill få uppgifter om nästa 
webbmöte om det här ämnet.
Ekonomi: NAWS ekonomi är fortfarande stabil och vi är tacksamma för att vi för det andra året i rad har fått in 
över en miljon dollar i bidrag från gemenskapen. Det nya systemet för bokföring och den nya shoppingvagnen 
kommer att läggas ut online under de första månaderna 2017.
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