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sidan
Världsstyrelsen har hållit sitt första möte för cykeln. En ny administrativ
kommitté valdes och vår nya styrelsemedlem blev en del av “teamet.”
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Planering pågår för att samla in erfarenheten hos NAs tidigaste medlemmar på video. Om ni
har några idéer eller namn på personer vänligen mejla dem till worldboard@na.org.
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De fyra servicepamfletterna som skickades ut för påseende i januari kommer snart att
publiceras som tre pamfletter efter input som vi fått in. De kommer att släppas under året i
form av Ledarskap, Fördelarna med att göra service, och En introduktion till NA-möten.
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Redskap för de tre Ämnesfrågorna (IDTs) för denna cykel—Ledarskap; Kommunikation; och Vår
frihet, vårt ansvar—finns tillgängliga online och bifogas också med det här utskicket.
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Fyra nya projektarbetsgrupper has skapats: den för pamfletterna om Self-Support, revideringen
av In Times of Illness, Service System och Living Clean. Pågående arbetsgrupper är Reaching
Out, The NA Way, Translations Evaluations och Business Plan Workgroup. En uppdatering av
arbetsgruppernas sammansättning och huvudsakliga uppgifter följer nedan.
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Det har gjorts en mängd olika offentliga relations aktiviteter och resor inom gemenskapen
mellan maj och september.
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Den nya sjätte upplagan av Basic Text och de nya medaljerna i brons med romerska siffror
kommer att finnas tillgängliga den 1 oktober. En jubileumsutgåua av den sjätte upplagan för
att fira bokens tjugofemårsdag samt tremetallsmedaljer kommer att släppas i november.
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WCNA 33—20–23 augusti 2009 i Barcelona! Det senaste världskonventet i Europa hölls 1995
och nästa kommer att hållas 2027. Kom och var med oss under denna unika möjlighet att fira
både vårt tillfrisknande och vår mångfald.
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Translations Basics har reviderats och fått ett nytt utseende, den finns att hämta på www.
na.org/pdf/TBasics_complete_2008.pdf.
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Human Resource Panel höll sitt första möte för cykeln. De tittar på olika sätt att förbättra
processen för regioner, zoner och världsstyrelsen att lämna in förslag på namn till potentiella
nomineringar för val till världsservice. De vill också att alla som finns i World Pool uppdaterar
sin information om de inte har gjort det under de tre senaste åren.
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Efter vår genomgång av projektplanerna och grundläggande
service, diskuterade vi hur vi ska gå framåt för att fånga upp
erfarenheten hos medlemmar med lång tid. För detta behövs
ingen projektplan eftersom det betraktas som rutinservice
baserat på en motion som antogs 1993. Vi utvecklar olika
vägar för att samla in denna erfarenhet genom video
intervjuer. Det är inte möjligt för oss att känna till alla, som i
NAs tidiga historia, bidrog på ett avgörande sätt i varje lokal
gemenskap. Vi behöver era idéer om specifika medlemmars
erfarenhet som ni känner till och som ni anser bör fångas upp.
Vi vill inte förlora erfarenheten hos våra tidiga medlemmar,
så vi hoppas höra ifrån er och medlemmar i era lokala
gemenskaper i det här projektet. Vi kommer att börja göra
våra intervjuer i USA där vi har medlemmar med längst tid,
men hoppas att utöka vårt fokus när vi får mer erfarenhet.
När vi närmade oss den sista dagen på vårt möte gick vi
igenom och godkände revideringarna av Translations Basics
och våra diskussioner avspeglas i det här numret av NAWS
News. Utöver det fastställde vi att konferensens anslagstavlor
för diskussion online, kan vinna på att bli ledda och vi kommer
att testa ett system där var och en av oss kommer att bidra
till att tillhandahålla denna service. Vid avslutningen av vårt
möte fullgjorde vi vårt gemensamma ansvar och valde en
ny administrative kommitté för 2008–2010. Som ordförande
för Världsservicestyrelsen tjänar Jim B, med Ron M som vice
ordförande, Ron B som sekreterare och Ron H som kassör.
Och, ja, kommentarerna om att ha tre olika Ron’s har redan
börjat! Vi ser fram emot en spännande konferenscykel och
fram emot att höra från medlemmar allteftersom projekten
fortskrider. Vi kommer att hålla er uppdaterade om alla våra
aktiviteter och vill som alltid att ni när som helst kontaktar
oss på worldboard@na.org.

EN NY KONFERENSCYKEL
BÖRJAR!
Vi höll vårt första styrelsemöte för
denna konferenscykel den 14-16
augusti, efter en orientering dagen
innan för vår nya styrelsemedlem
Junior B. Vi gick igenom vem
som gör vad på WSO eftersom så
mycket har förändrats under det senaste året. Personal från
varje avdelning eller team presenterade sig själva och gav
information om sin funktion och sitt fokus och vi avslutade
orienteringen med förfriskningar, vilket gav oss tid att lära
känna de nyare medarbetarna och återknyta till dem som
arbetat här länge. Vi gick också igenom och uppdaterade
styrelsens värderingar och grundläggande regler, för att
åter bekräfta vårt ansvar som styrelse och vårt åtagande
for NA världsservices vision och Världsservicekonferensens
uppdragsuttalande. Ni kommer genomgående att märka i
detta nummer av NAWS News att vi har en cykel med höga
ambitioner framför oss.
Medan vi hade konferensens sessioner i färskt minne ägnade
vi tid åt att gå igenom och diskutera utvärderingarna från
WSC. Även om vi från majoriteten av deltagarna inte fick
in något, fanns det en del saker som var väldigt tydliga.
Vi behöver fräscha upp strukturen i, och syftet med, WB
Open Forum och finna flera sätt för deltagare att dela med
sig om sina lokala erfarenheter till varandra. Vi planerar
att pröva att engagera deltagarna i ett tidigt skede i
planeringsdiskussionerna inför nästa konferens, så att vi
kan höra från er vad som behöver diskuteras för att hjälpa
konferensen att bättre tjäna gemenskapen.
Fokus för detta möte var den input vi fått in från
granskningsprocessen för servicepamfletterna. Vi uppskattar
de sjutton regioner som deltog i denna process. Fem
regioner utanför USA gav feedback och inputen kom från
olika källor såsom workshops, intresserade medlemmar och
regiondelegater och alternerande delegater. Vi vill tacka alla
som deltog i processen. Inputen hjälpte oss att omforma
pamfletterna.
Vi insåg på allvar vilka ambitiösa planer vi har när vi gick
igenom och bekräftade projektuppdragen, som utgör en
stor arbetsbörda, där två projekt ska drivas över två cykler
och två ska genomföras under kommande cykel, utöver ett
Världskonvent och pågående grundläggande service. Whew!
Vi fokuserade på att säkerställa att våra projektuppdrag var
tydligt formulerade och korrekt avspeglar våra förväntningar
på arbetsgrupperna. Arbetsgruppen för In Times of Illness
träffades helgen före styrelsemötet och arbetsgruppen för
Self-Support träffades den 28–30 augusti. Tätt efter dessa
arbetsgrupper ska arbetsgrupperna för Living Clean och
Service System träffas den andra helgen i september. I detta
nummer av NAWS News finns en uppdatering för hur arbetet
fortskrider i arbetsgruppen för In Times of Illness.

SERVICEPAMFLETTER
Som en följd av
diskussionerna
på
konferensen samlade
vi in input till och
med den 31 juli på de
råtexter vi skickade
ut till konferensens
deltagare i januari.
Fyra råtexter skickades
ut, varav en handlade om fördelarna med service, två om
ledarskap (en riktad till enskilda medlemmar, en annan till
serviceorgan) samt den tidigare släppta An Introduction to NA
Meetings med några mindre revideringar. Vi fick en mängd
olika input från totalt sjutton regioner runt om i världen
varav fem regioner utanför USA. Inputen kom från olika
källor, såsom distrikts- och regionworkshops, intresserade
medlemmar och regiondelegater och alternerande
delegater. Det innehöll väldigt många tänkvärda och
insiktsfulla kommentarer. Ett stort tack till alla som deltog. På
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en facilitator och en bärare av information som de har inom
strukturen.
Bakgrundsessäer och diskussionsfrågor för Vår frihet, vårt
ansvar och Att bygga kommunikation fanns med i julinumret
av The NA Way. Vi har nu lagt till material på Ledarskaps IDTn
och bifogar det utskicket med det här numret av NAWS News.
De finns också tillgängliga, med detaljerade sessionsprofiler
och utskick för varje ämne, online på www.na.org/IDT/IDT.
htm. På den sidan finns även en länk till anslagstavlan för IDT
diskussioner och information om tidigare ämnesfrågor.
Så som var fallet under förra konferenscykeln, hoppas vi att
se att dessa diskussioner utvecklas under cykeln. För att öka
våra ansträngningar behöver vi era idéer och er input efter
att ni hållit diskussionerna. Låt oss veta hur vi kan hjälpa er i
era målsättningar för att föra vidare dessa diskussioner.
Efter konferensen har vi hållit IDT-sessioner i Pensacola och
Miami, Florida; Helsinki, Finland och Salt Lake City, Utah. Vi
förväntar oss att listan ska växa betydligt under de kommande
två månaderna när vi deltar i zonforum och workshops.

det stora hela var responsen på An Introduction to NA Meetings
mycket positiv. Vi tror att den här texten, med några mindre
redigeringar, kommer att vara klar för distribution inom en
snar framtid. Vi fick också en stor mängd mycket gillande
svar på Service and the NA Member. Vi diskuterade möjliga
revideringar av den texten, där en är att inkludera ett avsnitt
om ledarskap. Ett av huvudskälen till att skapa två texter
om ledarskap var att, för konferensdeltagare, tillhandahålla
exempel på stycken skrivna för olika målgrupper. Den input
vi fick klargjorde att det finns användbar information i båda
texterna. Genom att inkludera relevant information för
enskilda medlemmar i texten om Service and the NA Member
kan vi arbeta för att fånga upp resten av informationen i en
enda text om ledarskap. Vi jobbar hårt på revideringarna och
hoppas ha dessa tre nya SPer tillgängliga för gemenskapen
före årets slut.
Vi följde också upp tidigare diskussioner om möjligheten att
revidera NA Groups and Medication för att få med relevant
information från Bulletin #29 så att vi har en text som tar
upp drogersättningsmedel. Men med projektet om In
Times of Illness rullande, beslöt vi att dessa två resurser och
de sessionsprofiler vi har tillgängliga för lokala diskussioner
om medicinering, räcker för tillfället. Om ni håller lokala
diskussioner hoppas vi att ni fortsätter skicka vidare lösningar
och bästa arbetssätt så att vi kan förmedla dem till andra.

IN TIMES OF ILLNESS
En av projektplanerna som antogs vid
WSC 2008 handlar om en revidering
av häftet In Times of Illness. Detta
encykelsprojekt innebär en allmän
genomgång och revidering av häftet och
också tilläggandet av material som har
att göra med långvarig sjukdom, aktuella
frågor om medicinering och frågor om
mental hälsa i tillfrisknandet.
Projektets arbetsgrupp träffades den 7–9 augusti i
Chatsworth, California, USA. Medlemmarna i arbetsgruppen
är Mary och Tonia från Världsstyrelsen och Kim M
(Washington/Northern Idaho), Mark W (Alabama/Northwest
Florida), Irene C (Irland), Jim B (Ontario), Steve S (Central
California), Nayda L (Connecticut), Sherry V (Central Atlantic)
och Jay A (Southern California). Initialt gick arbetsgruppen
igenom projektuppdraget och diskuterade värderingar för
arbetsgruppen och redovisningsskyldighet till styrelsen. Efter
genomgången av tidplanen för projektet gick arbetsgruppen
igenom input från olika NAWS workshops om medicinering
och sedan fokuserade de på revideringar och uppdateringar
av pamfletten. Arbetsgruppens medlemmar erbjöd input
utifrån sin erfarenhet av långvarig sjukdom, kronisk smärta,
medicinering och mental hälsa. Dessa ändringar kommer
att avspeglas i flera nya avsnitt i häftet.
På arbetsgruppens andra möte den 16–18 oktober kommer
de att gå igenom en första råtext av det reviderade häftet.
Enligt deras tidplan förväntas styrelsen släppa råtexten
tidigt i februari 2009 för en 90 dagars gransknings och input
period.

ÄMNESFRÅGORNA
(ISSUE DISCUSSION TOPICS)
I förra numret av NAWS News
skisserade vi våra nya Ämnesfrågor
för gemenskapen för denna cykel:
Att bygga kommunikation, Vår frihet,
vårt ansvar och Ledarskap.
Vi har talat om ledarskap som en
ämnesfråga (IDT) sedan 2004. Vi
diskuterade vad en bra ledare är, hur
vi ska identifiera och uppmuntra dem, vår förståelse av vad en
ledare gör och vilket ansvar de har. Som ett resultat av dessa
diskussioner skapade vi råtexterna till servicepamfletterna
som vi distribuerade till delegaterna för input, samt två
nya sessioner om ledarskap som hjälp för att hålla lokala
diskussioner. Vi hoppas att de två ledarskapssessionerna
för denna cykel kommer att bidra till att konsolidera vårt
tänkande och våra diskussioner i detta ämne och föra oss
framåt gällande utbildning och mentorskap för våra ledare.
Båda sessioner tillhandahåller en möjlighet att undersöka
och tillämpa principerna i vårt program i förhållande
till positionen som ledare i Anonyma Narkomaner. Den
första sessionen fokuserar på några nyckeltraditioner och
–koncept, tillämpningen av dem och vilka personliga
kvaliteter som kan relateras till dem. Den andra sessionen
fokuserar på kontakterna som ledare skapar och vårdar
inom vår servicestruktur och de två specifika rollerna som
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BUSINESS PLAN WORKGROUP

ANDRA ARBETSGRUPPER OCH
PROJEKTNYHETER

Arbetsgruppen för Business Plan (BP) träffades i juli med
samma medlemmar som under förra konferenscykeln.
Susan C från Oregon förblir kontaktperson för den här
arbetsgruppen som utgörs av Khalil J från Georgia, Bob
McD från Tennessee, João V från Brazil, Brendon T från
Pennsylvania och Daniel S från Tyskland. Alla nuvarande
medlemmar från Världsstyrelsens administrativa kommitté
tjänar också i denna grupp.
Susan, Khalil och Bob tjänar också som revisionskommitté
för NA World Services. Den här kommittén fyller en ny
funktion som nu krävs enligt amerikansk lagstiftning för
icke-vinstdrivande organisationer. Att ha denna kommitté
möjliggör att en särskild grupp åtskild från Världsstyrelsen
och NAWS ledning samarbetar direkt med revisorn.
BP arbetsgruppen gick igenom aktuella marknadsplaner
för NAWS och tog fram några nya jämförelsetal för det
området. De färdigställde också en genomgång av NAWS
prissättning på produkter, inklusive frakt och hantering.
NAWS gick med stor förlust gällande transporter under
det senaste räkenskapsåret. Våra vanliga transport- och
hanteringskostnader har inte justerats på många år och
detta kommer att vara något den här gruppen ska utvärdera.
Andra frågor som också ska gås igenom är prissättning
efter valutaväxling på våra lokalkontor och prissättning för
“delvis” översatta Basic Text. Gruppen fortsatte en diskussion
om utförbarheten av idén att NAWS köper ett hus istället
för att fortsätta hyra huvudkontoret som vi gör idag. Den
diskussionen kommer att fortsätta under nästa möte med
hopp om att en rekommendation ges till styrelsen i början
på 2009. Den här idén har diskuterats under lång tid och är
inte något som skulle drivas vidare utan förvarning och en
lång diskussion.
Ytterligare en utmaning för den här gruppen under denna
cykel kommer att vara att utvärdera de ständigt ökande
kraven på service från NAWS i relation till verklighetens
stillastående tillgång av resurser. Kraven på service förra året
sträckte sig långt bortom vad som kunde tillhandahållas
genom det rutinmässiga inflödet av ekonomiska resurser.
I en ansträngning att få en bättre uppfattning om den
verkliga omfattningen av krav och resurser fortsatte NAWS
att hålla överenskomna förfrågningar av gemenskapsstöd
och offentliga relationer, även när det inte kom in tillräckliga
ekonomiska resurser för att väga upp dessa kostnader.
Gruppen kommer att behöva göra en analys och sedan ge
specifika rekommendationer till styrelsen om gränserna för
resursernas och kravens omfattning. Utöver det kommer de
att behöva arbeta med NAWS ledning för att skapa en plan
för att återuppbygga operativa resurser.

Utöver planerna för varje arbetsgrupp och projekt, kunde
vi godkänna medlemmar till arbetsgrupperna i de övriga
projekten för denna cykel. Vi uppskattar dem av er som
lämnade in namn och idéer. Det var en ambitiös uppgift att
sätta ihop så här många grupper och alla som kontaktades
kunde inte göra åtagandet. Utöver arbetsgruppen för In
Times of Illness som nämndes tidigare, skapade vi följande
arbetsgrupper:

Service System Workgroup
Det här fyraåriga projektet kommer utöver Craig, Muk
och Mark från världsstyrelsen att inkludera följande tio
medlemmar:
Bob G från Florida
Earl W från Pennsylvania
Jean-Pierre B från Quebec
JJ från Minnesota
Jose M från Brasilien
Matt S från California
Sisko H från Sverige
Tana A från New York
Tim S från Australien
Travis F från Illinois
Den här arbetsgruppen kommer att fokusera på att skapa
en vision för alla serviceansträngningar i NA och även
sammanställa alternativ för hur service görs på lokal nivå.
Vår utmaning är att engagera er i en meningsfull diskussion
allteftersom det här arbetet fortskrider.

Living Clean Workgroup
Utöver Franney och Tom från världsstyrelsen är följande åtta
medlemmar med i det här fyraåriga projektet:
Bo C från Washington
Emil R från Peru
Konstantine M från Grekland
Mary Ellen P från California
Mindy A från Missouri
Patricia PT från North Carolina
Victoria B från Florida
Wayne M från New Jersey
Vi kunde ge den här arbetsgruppen en påbörjad skiss för
det här bokprojektet. De kommer att revidera skissen och
utveckla det ursprungliga materialet under de kommande
månaderna. Vi kommer att hålla er informerade om
gransknings och input planen för det här projektet.
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och mera väntas komma in snart på kannada (Indien),
armeniska (grupper i USA och Armenien), kroatiska (Kroatien i
sydöstra Europa), och maltesiska (Malta, ö i Medelhavet), såväl
som revideringar av glossaries på bengali (Indien) och lettiska
(Lettland i nordöstra Europa).

Self-Support Workgroup
Det här projektet kommer att avslutas under denna cykel
med nya råtexter, som ska ersätta både Självförsörjning:
princip och tillämpning och “Vad är korgen till för?”. Vi hoppas
att det här arbetet kommer att ha en liknande gransknings
och input period som In Times of Illness vilken vi hoppas
påbörja i februari 2009. De sex medlemmarna i den här
arbetsgruppen är:
Khalil J från Georgia tjänar som kontaktperson. Khalil tjänar
också i Business Plan arbetsgruppen.
Ahmed M från Egypt
Jeff B från California
Mario T från Australia
Moina B från Arizona
Sue L från California

OFFENTLIGA RELATIONER
(PUBLIC RELATIONS)
Genom deltagande på flera konferenser
för professionella fortsätter vi att
tillhandahålla information om Anonyma
Narkomaner till läkare, hälsovårdsarbetare
och (drog) domstolstjänstemän och folk i
utbildningsväsendet.
Under NAWS’presentation vid the National
Association of Drug Court Professionals
Conference som hölls i maj i St. Louis, Missouri, USA, gav vi
information om NA med specificeringar om vårt språk och
vår kultur. Det blev ett livligt utbyte med de närvarande
professionella. I juni reste vi till San Juan, Puerto Rico, där
vi höll en presentation vid the College of Problems of Drug
Dependency. Denna konferens verkade välgörande för
NA: många professionella besökte vår monter för att söka
information och erbjuda sina erfarenheter. Miracles Happen
fångade deras intresse och tillhandahöll ett historiskt
perspektiv på NA, vilket hjälpte dem att förstå hur NA
utvecklats. I juli närvarade vi vid konferensen för the American
Probation and Parole Association i Las Vegas, Nevada, USA.
På alla konferenser fick NAWS stöd av lokala betrodda
tjänare som hade möjlighet att informera deltagare om sin
NA-gemenskap och lokala möten. Ofta vill professionella gå
på lokala möten eller så vill de veta var mötena finns för sina
klienters räkning.
Utöver detta fick NAWS i juli tillfället och privilegiet att
närvara vid the United Nations Drug Control Policy mötet
i Wien, Österrike, med temat “Beyond 2008”. NAWS bjöds
in till detta möte som fokuserade på nya inriktningar och
rekommendationer för de kommande tio åren baserat på
aktiviteter och diskussioner från regionala möten som hållits
runt om i världen. Vårt deltagande vid dessa evenemang
visar oss alltid hur mycket vi fortfarande har kvar att göra för
att få professionella att verkligen förstå att tillfrisknande från
beroende är både tillgängligt och möjligt.
Vi har också deltagit i PR-workshops i gemenskapen och
samarbetat med regioner på konferenser inom deras
geografiska område. Några av regionerna som deltog i
samverkansinsatser med NAWS var Northern California,
Lone Star, Southern Idaho, Australia, Iowa, Mid-America och
ABCD.

NA Way Workgroup
Paul från världsstyrelsen kommer att ta över ledningen av
den här arbetsgruppen och de befintliga medlemmarna
Marc G från Illinois och Stephanie V från Frankrike har två år
till att tjäna. De kommer att få sällskap av tre nya medlemmar
till gruppen: Tim S från Kansas, Alan D från California och
Susan H från Australien.
Den här gruppen träffas bara en gång per cykel och utför
det mesta arbetet via e-post. Vi tackar de medlemmar som
roterar av: Redmer från Nya Zealand, Gail D från New York
och Keith N från Tennessee.

Reaching Out Workgroup
Den här arbetsgruppen har vanligen gjort sitt arbete via
e-post. Vi utökar gruppens fokus en aning och försöker
engagera lokala S&I kommittéer på ett mera meningsfullt
sätt. För att uppnå detta kommer gruppen att träffas faceto-face under denna cykel.
Bobby S från Florida kommer att fortsätta tjäna i denna grupp
och får sällskap av tre nya medlemmar: Kim A från Connecticut,
Mark B från Nebraska och Nancy A från Washington. Chuck
C från Colorado kommer att rotera av efter det första mötet
och Bob W från Hawaii avslutar också sitt mandat. Vi tackar
dem för deras service till gemenskapen.

Translations Evaluation Group
Translations Evaluation gruppen fortsätter vidare efter den
förra konferenscykeln med Piet från världsstyrelsen, Dora D
från Brasilien, Françoise H från Israel och Monica A från Norge.
Den här gruppen utvärderar de första ansträngningarna att
översätta på ett språk, vilket inkluderar glossary-orden och IP
#1. Gruppen utvärderar begreppsmässig överensstämmelse
och arbetar i nära samarbete med personalen som i sin tur
arbetar med den lokala översättningskommittén för varje
givet språk. TEG har varit upptagna med två nya språk, urdu
(Pakistan, Indien) och slovenska (Slovenien i sydöstra Europa),
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ZONFORUM WORKSHOPS

European Delegates Meeting

Southeast Zonal Forum

Vi välkomnade möjligheten att närvara vid the European
Delegates Meeting (EDM) 24–27 juli i Helsinki, Finland.
De som deltog på detta EDM var delegater från Kroatien,
Egypten, Finland, Frankrike, Fransktalande Schweiz,
Tysktalande regionen, Grekland, Ungern, Irland, Israel,
Litauen, Malta, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, UK
och Västra Ryssland.
Vi höll en workshop om översättningar på EDM och två
workshops på the European Conference and Convention
of NA (ECCNA), som hölls samtidigt. På den första ECCNAworkshopen gick vi tillsammans med medlemmar
igenom sessionerna om Ledarskap. Vår förhoppning är
att medlemmarna ska ta med sessionerna till sina lokala
gemenskaper och många av deltagarna var ivriga att göra
detta. På den andra workshopen gav smågrupper respons
på brevmallar gällande frågor om medicinering och trots ett
proppfullt rum (trångt!), som var mer än lovligt varmt, var alla
entusiastiska och bidrog med erfarenheter och svårigheter
med medicinering i tillfrisknandet.

Det var ett nöje att närvara vid the Southeast Zonal Forum
mötet den 7–8 juni i Pensacola, Florida. Vi är tacksamma för
detta tillfälle att få testköra de två nya ledarskapssessionerna
med en grupp medlemmar från några av de äldsta och mest
erfarna NA-gemenskaperna. Värdet av partnerskapet mellan
NAWS och zonforum visades upp genom en diskussion vi
hade om den nya RD-gransknings-och-input-processen för
servicepamfletterna. Vi nådde koncensus om vilken form
processen ska ha, delade idéer om hur man ska samla input
och delade upp oss i smågrupper för att gå igenom var och
en av råtexterna för pamfletterna.

Rocky Mountain Zonal Forum
Vi höll vår första hela uppsättning av workshops för den här
cykelns ämnesfrågor med the Rocky Mountain Zonal Forum.
Det hölls i Salt Lake City, Utah, den 26 juli där deltagarantalet
totalt var tjugofem till trettio medlemmar. De flesta deltagare
var regiondelegater eller alternerande delegater, men det
var också en del medlemmar från de närliggande lokala NAgemenskaperna.
Vi började morgonen med en kort uppdatering från
NAWS som väsentligen bestod av en rapport som
sammanfattade arbetet efter världsservicekonferensen.
Resten av morgonen ägnades åt två IDT-workshops, en om
Att bygga kommunikation och den andra om Vår frihet,
vårt ansvar. Dessa genererade väldigt mycket positiv energi
och entusiasm, särskilt bland de deltagare som är nyare
i service. Vi kom tillbaka efter lunch och ägnade resten av
eftermiddagen åt de två sessionerna om Ledarskap. Dessa
sessioner tog upp hur våra andliga principer är tillämpliga
på ledarskap i NA och vilken roll ledare har inom vårt
servicesystem. Dessa workshops verkade få gensvar hos de
erfarna betrodda tjänarna som var med och vi är tacksamma
för att ha fått tillfället att arbeta med den här gruppen NAmedlemmar.

KONVENTWORKSHOPS
Colombia 25th Anniversary Convention
Vi bjöds in att
närvara
och
delta på det här
evenemanget
där ungefär 500
medlemmar
registrerade
sig och nära
700 närvarade.
Vi faciliterade
workshops om Att bygga starka hemmagrupper,
Planeringsredskapet och the PR Handbook. Deltagandet och
nivån av entusiasm var stor för alla workshops, det var 100
– 130 medlemmar på varje workshop. Vi hade ett möte med
medlemmar från the Colombian Region för att diskutera
litteratur och frågor om offentliga relationer.
Efter den sista talaren på lördagskvällen gick alla deltagare till
ett torg i centrala Cali för att fira NA‘s tjugofemte födelsedag
i Colombia. Det var helt fantastiskt att se 700 medlemmar
gå längs gatorna i centrala Cali i fullständig harmoni och
visa upp oklanderligt beteende inför allmänheten. Polisen
stängde av gator och omdirigerade trafik medan vi gick till
torget. Det stod en enorm födelsedagstårta i frigolit uppe
på scenen och flera lokala salsagrupper hade uppvisning.
Kvällen avslutades med att vi sjöng “Happy Birthday” och RSK
bjöd på “riktig” tårta. Vi uttryckte vår uppskattning för deras
hårda arbete och allt de uppnått under dessa tjugofem år
och den colombianska RSK överlämnade under en väldigt
känslomässig ceremoni en tacksamhetstavla till NAWS.

Western States Zonal Forum
I juli närvarade NAWS med glädje på the WSZF, som hölls i
Seattle, Washington. Det var vårt nöje att leda detta forums
intresse för att arbeta sig igenom en anpassad version
av Planeringsredskapet (APT). Det är vanligt att vilken
kommitté som helst ställs inför en stor utmaning första
gången man genomför en planeringsprocess och den
här gången var inget undantag. Men med det åtagande
forumets medlemmar gjorde kom vi verkligen framåt och
vi har tilltro till att de kommer att kunna gå vidare på ett sätt
som bättre kommer att tjäna forumet och de gemenskaper
som är representerade där. Återigen vill vi tacka forumet för
möjligheten att få vara del av deras process.
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härliga detaljer som gör den till ett speciellt minne över hur
långt vi har kommit.
De nya bronsmedaljerna med romerska siffror
finns också tillgänglig från 1 oktober. Vi har
också lagt till en tremetalls version som kommer
att finnas tillgänglig i slutet av november och
kommer att kosta 20 dollar styck eller 16 dollar
med “mängdrabatt” för 25 eller fler.

Lokala konvent
Vi närvarade och deltog i ett antal lokala evenemang på många
olika sätt mellan konferensen och vårt augustimöte. En del av
dessa evenemang nyttjade dem som för närvarande reser för
NAWS räkning, medan andra faciliterades av en blandning av
NAWS folk i samverkan med delegater, medlemmar ur World
Pool eller folk från zoner och ett evenemang finansierades av
NAWS men där deltog endast resurspersoner från zoner.
Det var evenemang som the El Salvador Regional Convention;
the Chinook Area Convention i Calgary, Alberta, Canada; the
Pacific Cascade Regional Convention i Bend Oregon; the
California Mid State Regional Convention i Visalia, California;
och också ett evenemang i Tegucigalpa, Honduras. Hur
olika än dessa platser kan verka, tycktes de alla ha mycket
gemensamt. Lokala medlemmar sökte idéer och erfarenheter
om ämnen som att bygga starka hemmagrupper, offentlig
information och offentliga relationer, den praktiska
tillämpningen av våra traditioner och hur vi ska göra för att
vara mera effektiva i våra serviceansträngningar.
Vi har inga magiska lösningar eller snabba fixar till någon
av dessa frågor, med det finns en otrolig mängd erfarenhet,
styrka och hopp som vi kan dela med oss av till andra, om
dessa ämnen och många andra. Vi har försökt att skapa
partnerskap med medlemmar utanför NAWS för många av
dessa evenemang för det är helt enkelt omöjligt för NAWS
att göra alltihop. Vi har inte de mänskliga eller ekonomiska
resurserna att svara an på varje förfrågan. Vi är glada att den
här sortens interaktiva workshops har blivit mer och mer
attraktiva för våra medlemmar, vilket avspeglas i antalet
förfrågningar vi får in. Vi kommer att fortsätta fokusera på
att skapa resursredskap för den här sortens workshops och
ämnen, så att fler och fler lokala medlemmar kan fylla det här
behovet. Det kommer att kräva att vi alla arbetar tillsammans
för att förverkliga detta.

WCNA-33
20–23 augusti 2009
Barcelona, Spanien
Vi är upprymda över
möjligheten att hålla ett
Världskonvent i Europa
för första gången igen
sedan 1995. Vi vill tacka
de europeiska delegaterna
för att de ställt in the
European
Convention
(ECCNA) 2009 för att låta
hela gemenskapens fokus inriktas på WCNA-33. Det här är
en unik möjlighet för oss på så många sätt och den kommer
inte att ske igen förrän om nästan tjugo år. Kom och var med
oss!
Den lokala stödkommittén har haft möten med medlemmar
från hela landet. Kontaktperson är Iñigo C, före detta RD, och
han har hjälp av Javier P, John R, Manolo R, Nicolas J, Pablos
V, Rafael H, Soraya P, och Toby G. Vi planerar att påbörja våra
OR-insatser för konventet tidigt och väva in dem i en mer
allmän NA OR ansträngning med den lokala kommittén. Vi
ska se vad vi alla kan göra för att mera framgångsrikt föra
vidare budskapet till den beroende som fortfarande lider.
Vi arbetar ihärdigt med att öppna registreringen för
evenemanget i oktober, snarare än i december som vi har
gjort förut. Och vi behöver er hjälp. NA-medlemmar är
vanligen inte särskilt bra på att för-registrera sig, av många
olika anledningar. Givet vår färska erfarenhet vid WCNA32 och kostnaden för lokalerna i Barcelona, är det inte
välbetänkt eller möjligt för oss att planera för människor som
“kanske” kommer. Det skulle innebära att spendera onödigt
av gemenskapens resurser om i fall att någon skulle dyka
upp. Istället kommer vi att planera för det bästa firandet av
tillfrisknande för dem som har visat att de verkligen planerar
att komma genom att för-registrera sig. Vi har varit tvungna
att anta det här förhållningssättet och behöver verkligen er
hjälp att uppmana medlemmar att för-registrera sig.
Priset för registreringen har höjts för att i möjligaste mån täcka
de faktiska kostnaderna per deltagare på ett Världskonvent.
Det kommer utöver alla möten att varje dag finnas aktiviteter
som ingår i registreringen. Vi planerar att vänta till årsskiftet
innan vi erbjuder biljetter till evenemang som stå upp komik
och konserter, för då vet vi vilka som kommer och uppträder.

BASIC TEXT OCH MEDALJER
När ni får det här kommer den sjätte
upplagan av Basic Text, som enhälligt
antogs på WSC 2008, att vara tillgänglig. Vi
är otroligt tacksamma för det oräkneliga
antalet medlemmar som gjorde den här
nya internationella avspeglingen av vår
gemenskap möjlig. Vi hoppas att var
och en av er kommer att läsa den nya
samlingen, om ni ännu inte har gjort det.
En särskild jubileumsutguå kommer
att göras tillgänglig i mitten av november till samma pris
som den ursprungliga “special” upplagan för tjugofem år
sedan. För att fira minnet av den här nya upplagan av texten
och även tjugofemårsjubileet av den ursprungliga texten,
kommer denna upplaga att kosta 25 dollar. Det är en vacker
bok med ett speciellt hologramblad längst fram, inbunden i
tvåfärgat läder med logotypen i relieftryck och många andra
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våra kommunikationsstilar, vår målsättning och vårt fokus
för cykeln. När vi fortsatte genom mötet påmindes vi om att
vi nu, trots att nästa WSC inte är förrän 2010, har mycket att
göra och många idéer för förbättringar att jobba på.
Med detta sagt, påminns vi om att vi snabbt närmar
oss några viktiga deadlines. Våren 2009 kommer att
vara här innan vi märker det och därmed även början
på HRPs nomineringsprocess, inklusive inlämningar
från RBZ-processen (Region-Board-Zone). Ni kanske
minns att den processen tillhandahåller en möjlighet för
regionservicekommittéer, Världsstyrelsen och zonforum att
lägga fram potentiella kandidater för HRPs övervägande av
betrodda tjänare som kan nomineras till Världsservice. Vi
kommer att skicka mera detaljerad information om detta
tillsammans med tillämpliga formulär till alla serviceorgan
som kan delta.
Som vi har rapporterat förut, senast vid WSC 2008, fortsätter
HRP att överväga sätt att förbättra RBZ-processen. Som en
del av det har vi definierat några mål för den här cykeln.
Vårt första mål är att göra vårt bästa för att agera bärare för
spridning av lokalt utvecklat resursmaterial, de processer
ni nu använder för att hitta potentiella kandidater. Vi vill
uppmuntra er att dela med er av er policy, era riktlinjer eller
andra resurser som ni använder i era processer. Vänligen
skicka dem till hrp@na.org så ska vi se till att de läggs ut på
FTP-sidan för lokala resurser så att andra kan ladda ner dem.
Ett annat sätt att stärka RBZ-processen är att överväga skälen
till att en kandidat läggs fram för HRP. Vi tror att det skulle
vara värdefullt för vår urvalsprocess om det inkluderas en
motivering för varför en kandidat läggs fram. Vi arbetar för
närvarande på att utveckla några frågor som kan bidra till
att skapa den motiveringen. Utöver det överväger vi som
en del i denna diskussion, idén att nyttja dem som tidigare
deltagit i Världsservicekonferensen som bollplank för våra
motiveringsfrågor. Vi är i början av de diskussionerna för
den här cykeln men kommer att hålla er uppdaterade om
framstegen i dem.
Vi vill också be er notera att vi kommer att kontakta alla
medlemmar som inte har lämnat in eller uppdaterat sin
World Pool Information Form under de senaste tre åren. De
kommer att ombes att uppdatera sina WPIF eller tas bort
från urvalet i den kommande nomineringsprocessen inför
WSC 2010. Deadline för uppdateringen av WPIF kommer att
vara den 31 augusti 2009.
För närvarande finns det 1,036 medlemmar i World Pool.
WPIFen finns att tillgå på vår hemsida på www.na.org, eller
genom att ringa eller skriva till NA World Services.
Vi ser fram emot att fortsätta våra ansträngningar att för
konferensdeltagarna, tillhandahålla högt kvalificerade
kandidater för betrodda tjänare till NAWS. Som alltid är er
input och era kommentarer uppskattade och vi uppmuntrar

Som tidigare kommer sittplatser att tilldelas baserat på när
man har registrerat sig.
Vi erbjuder också ett antal hotell i hela staden på vår hemsida.
Barcelona är en vacker, charmig stad som är en populär
turistort, så det finns verkligen ett stort antal olika hotell och
annan övernattning som riktar sig till turister. Det är billigt
och mycket lätt att ta sig runt i staden med taxi, tunnelbana
och buss. Vi kommer också att ha en länk på vår hemsida till
några av de billigare hotellen som inte gör bokningar för så
stora grupper som vi, men som är lätta att nå via internet.
Vi vill att det här ska bli ett evenemang som kan föra samman
den anmärkningsvärda mångfalden i vår gemenskap. Snälla
hjälp oss, genom att berätta om det för andra och uppmuntra
dem att för-registrera sig.

TRANSLATIONS BASICS
Translations Basics har uppdaterats för att
bättre avspegla vårt nuvarande arbetssätt
och de policyändringar som godkändes
på 2008-års Världsservicekonferens (WSC).
Förändringarna påverkar huvudsakligen
översättningen av de personliga
historierna i Basic text och Det lilla vita
häftet. Eftersom det kan vara svårt för
lokala NA-gemenskaper att utveckla och publicera en egen
samling av personliga historier har översättningspolicyn
ändrats till att ange att “endast historierna som godkänts av
gemenskapen i den sjätte upplagan, antingen i sin helhet,
eller ett urval av dem, ska finnas med i översatta versioner av
Basic text. Om en lokal NA-gemenskap som har en historia
av framgångsrikt översättningsarbete önskar utveckla
lokala historier kan de göra det för Det lilla vita häftet”.
Dessa förändringar kommer inte att påverka befintliga
översättningar av Basic text och vi kommer att fortsätta
publicera översatta versioner av den femte upplagan tills
en lokal gemenskap har fått tillfälle att översätta innehållet
i den sjätte upplagan. Dessa ändringar finns med i 2008–
2010-års version av A Guide to World Services in NA (www.
na.org/pdf/2008_GWSNA_Jun08.pdf ).

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL
Hälsningar från er Human Resource Panel. Vi skulle vilja ta
tillfället i akt och presentera HRP. Som ni vet består HRP av
fyra panelmedlemmar, varav tre valdes vid WSC 2008. De
som tjänar i panelen under denna konferenscykel är den
kvarvarande medlemmen Greg S (panelledare) och de
nyvalda medlemmarna Valerie D, Paul F och Margaret H-M.
Vårt första HRP-möte för denna cykel hölls den 21–23 augusti.
Vi började den första dagen på samma sätt som vi gjorde
under förra cykeln, med en workshop för team-byggande.
Det var en bra möjlighet att för första gången komma
samman som en ny grupp. Vi ägnade dagen åt att diskutera
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er att kontakta oss med era frågor och er feedback på hrp@
na.org. Tack för ert stöd och vi ser fram emot att rapportera
mera allteftersom cykeln går vidare.

KALENDER FÖR 2008–2010

NAWS PERSONAL UPPDATERING
Vi är glada att välkomna fyra nya anställda vid NA World
Services:
Victoria Aparacio arbetade som vikarierande dataoperatör för
NAWS från och med början av 2008; hon anställdes på heltid
som kundservicerepresentant från och med den 30 juni.
Fellowship Services har två nya team assistenter som
började sin anställning den 4 augusti. Cindy Votaw har
tidigare arbetat på WSO från 1983 till 1990 och Jamie Bates
har tidigare arbetat på ett behandlingshem.
John Lee började den 7 juli som revisor. John flyttade hit från
Erie, Pennsylvania, där han arbetade för statens förvaltning i
Pennsylvania.

Förfrågan om NAWS deltagande (per kvartal)
15 november för januari–mars
15 februari för april–juni
15 maj för juli–september
15 augusti för oktober–december

WCNA-33
20–23 augusti 2009
Barcelona, Spanien
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