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Min tillit till Anonyma Narkomaner förnyades genom det hårda arbetet och 
målmedvetenheten i vårt gemensamma arbete för att utveckla NA. För mig var det ett 

andligt uppvaknande att inse att vårt gemensamma syfte är detsamma trots våra 
skillnader och att det faktiskt är det som binder oss samman.  

“NA är en vägkarta”, Basic Text, sjätte upplagan 
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Världsstyrelsens rapport 

Hälsningar från er Världsstyrelse. Temat för årets konferens: ”Banden som knyter oss 
samman” påminner oss om att vår gemensamma välfärd, våra gemensamma mål och 
vårt gemensamma åtagande för NA är starka och livskraftiga samband mellan oss. Vi 
delar inte alltid samma tankar om hur vi ska uppnå målen, men att vi påminns om 
banden som knyter oss samman kommer att hjälpa oss att hålla fokus på vår enighet. 
Essän om första traditionen i Basic Text säger: 

Gång på gång har vi i kriser lagt våra skiljaktigheter åt sidan och arbetat för det 
gemensamma bästa. Vi har sett två medlemmar som vanligtvis inte kommer 
överens, tillsammans ta sig an en nykomling. 

När vi samlas på NA:s Världsservicekonferens för att bygga vidare på vår 
gemensamma vision minns vi att vårt gemensamma syfte enar oss. Det här kommer 
att bli vår trettioandra Världsservicekonferens och kommer att hållas mellan den 27 
april till den 3 maj 2013 i Woodland Hills, Kalifornien, USA. 

Sedan 2012-års Världsservicekonferens har vi haft mycket att göra.  Som ett stöd för 
projektet för traditionsboken som antogs av 2012-års WSC har vi samlat input och 
källmaterial från medlemmar, grupper, regioner och flera olika samverkande 
workshops på NA-evenemang runt om i världen. En kärngrupp av flera gemenskaper 
har åtagit sig och genomfört fälttester för de lokala komponenterna av servicesystem 
förslagen medan intresserade gemenskaper prövar en del eller alla av idéerna. 
Medlemmar har ivrigt tagit till sig vår senaste tillfrisknande litteratur i bokformat: 
Living Clean: The Journey Continues och vi har hört att nya litteraturstudiegrupper med 
fokus på Living Clean börjar dyka upp överallt. 

Vårt 60-års “diamant” jubileum var NA:s största världskonvent någonsin. Över nitton 
tusen av oss firade tillfrisknandets mirakel vid WCNA 35 i Philadelphia, Pennsylvania. 
Vi har fortsatt våra ansträngningar att kultivera bättre relationer med professionella 
sammanslutningar utanför NA för att säkerställa att beroende som söker tillfrisknande 
kan hitta oss. Vi har översett slutförandet av flera översättningsprojekt vilket innebär 
att fler beroende som söker tillfriskande kan få tag på mer tillfrisknandelitteratur runt 
om i världen. 

Vi vet alla att temat för årets konferens – Banden som knyter oss samman – är 
hämtat ur essän som inleder traditionerna i vår Basic Text. Det är ett passande tema 
då vi närmar oss halva tiden för det två-cykliga projektet för traditionsboken, men det 
tjänar också som en kraftig påminnelse om det faktum att våra vägledande principer 
är mycket starkare än de utmaningar och motsättningar vi möter i våra ansträngningar 
att tjäna. Våra triumfer vittnar om den styrkan. Allteftersom vi rör oss vidare in i ännu 
en konferens kan vi ha tillit till banden som knyter oss samman och minnas att allt är 
väl. 

Förberedelser för WSC 2014 
Vi hoppas alltid att varje intresserad medlem får tillgång till CAR:en och det är därför vi 
gör den tillgänglig genom gratis nerladdning. Vi betalar också för distributionen av ett 
exemplar av Conference Agenda Report till varje konferensdeltagare och regional 
service kommitté. Vilken NA-medlem, grupp eller kommitté som helst kan köpa 
exemplar av CAR-en från Världsservicekontoret (World Service Office) för åtta dollar 
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inklusive frakt och hantering, eller ladda ner dokumentet utan kostnad på vår hemsida 
http://www.na.org/conference. För att kunna lägga ut CAR:en på ett ställe och 
inkludera godkännandeformaten av tillfrisknandelitteratur är platsen 
lösenordsskyddad. Användarnamnet och lösenordet kommer att förbli desamma 
under hela konferenscykeln. Användarnamnet är wsc2014 och lösenordet är CP2014. 
CAR:en ges ut på engelska, franska, portugisiska, spanska och svenska. På den 
tyskspråkiga regionens anvisning översätter vi inte CAR:en till tyska. Översatta 
versioner kommer att ges ut senast den 27 december 2013. 

Vi söker alltid efter sätt att förbättra kommunikationen och öka tillgängligheten till våra 
rapporter. I den andan har vi skapat två videofilmer som presenterar materialet i 
2014-års CAR. Dessa videor och de Power Point presentationer och texterna som 
använts för att skapa dem finns också utlagda på www.na.org/conference.  

Om det här är första gången ni läser en Conference Agenda Report är ni välkomna. 
Det kan kännas överväldigande att konfronteras med CAR:en för första gången. Under 
åren som gått har vi försökt göra den mer läsvänlig. Som ett resultat av ett beslut vid 
en konferens för flera cykler sedan har vi flyttat mycket av materialet som är relevant 
för kommittéer och styrelser (servicematerial budget, projektplaner osv) till ett separat 
utskick som kallas material för konferensens övervägande eller CAT:en (Conference 
Approval Track material). Vi har försökt att lyfta fram diskussioner och frågor som vi vill 
bygga konsensus om och inte bara framhäva motioner och de för/mot debatter som 
de tenderar att uppmuntra. Vi fortsätter att revidera formatet och layouten av CAR:en. 
Det här är ett dokument under utveckling och en del av våra ansträngningar att 
förbättra det är mer lyckosamma än andra. Vi tycker om tanken att CAR:en kan 
användas som ett redskap för att främja diskussioner och bygga konsensus, men vi 
har inte färdigutvecklade redskap för att samla in ett brett samvete på lokal nivå 
bortom ett enkelt ”ja eller nej”. De flesta delegater vet hur de ska avgöra om deras 
region är för eller emot någon särskild motion. Men de kanske inte har en tydlig känsla 
för hur de ska samla in de olika idéerna och tankarna i sin region på mera 
mångfasetterade frågor. I det att vi går framåt är det vår förhoppning att vi kan arbeta 
tillsammans för att skapa eller anpassa mer användbara redskap för att göra våra 
samtal som gemenskap mer effektiva och bredda två-vägs-gatan mellan lokala 
gemenskaper och vår världsvida gemenskap. 

En överblick över innehållet 
Till skillnad från 2012-års Conference Agenda Report som innehöll fyra olika typer av 
frågor att överväga innehåller den här CAR:en bara två sorters frågor för er att 
överväga: motioner och regionala förslag.  

Den här CAR:en innehåller sex motioner från Världsstyrelsen. En handlar om att 
godkänna en revidering av en servicepamflett till en informationspamflett. Två har att 
göra med framtiden för världsservicekonferensen – finansiering av delegater och 
närvaro av alternerande. Tre har att göra med service system förslagen och ställer 
frågan om vi i princip kan komma överens om att gå vidare i en riktning av ett 
servicesystem som inkluderar gruppstödsforum, lokala servicekonferenser och lokala 
servicestyrelser. 

De regionala förslagen i den här CAR:en är en av aspekterna som gör den här 
konferensagendarapporten unik. Ingen av dem uppfyller de kriterier vi skulle kräva av 
en motion för att den ska vara ”CAR-klar”. Det är oklart hur något av förslagen skulle 
implementeras i den form de är skrivna, men vi ville inte att tankarna i förslagen skulle 
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gå förlorade och har därför försökt efter bästa förmåga att summera idéerna i 
förslagen och vi har också tagit med hela texterna i förslagen så som de lämnades in i 
den tredje bilagan i CAR:en. Mer information om de regionala förslagen finns i 
avsnittet om regionala förslag på sidan 30.  

De två andra bilagorna innehåller texten för utkastet av informationspamfletten som 
läggs fram för godkännande samt resultaten från fältesterna av servicesystemet.  

En diskussionsbaserad konferens 
Varje konferenscykel erbjuder vi en uppdatering om vårt fortskridande mot att bli en 
diskussionsbaserad konferens. Genom att hålla diskussionssessioner före gamla och 
nya ärenden har konferensen fått hjälp att diskutera och utveckla idéer och mäta stöd 
för motioner och ändringar. Att gemensamt behandla information och tankar på det 
här sättet har resulterat in mer produktiva formella ärendesessioner. Motioner som 
fått lite eller inget stöd tas oftast inte upp och motioner som behövt klargörande är 
ofta förfinade.  

Generellt har konferensen utvecklats till en punkt där diskussionssessioner tycks 
utgöra största tiden vi spenderar tillsammans. Vi fortsätter att använda konferensens 
avslutande session som ett sätt att möta stöd för de idéer som kommit upp och 
utvecklats under konferensveckans gång. Genom att rösta om dessa idéer med hjälp 
av handuppräckning har vi kunnat göra ändringar och förbättra processer utan att ha 
långa ärendediskussioner. Vid 2012-års konferens använde konferensen denna 
handuppräckningsprocess för att besluta att inkludera en fotnot på framsidan av 
servicepamfletterna som angav att de inte är lämpliga att använda på 
tillfrisknandemöten och också för att bestämma att det inte ska vara nödvändigt för 
regionala delegater att lämna rummet vid konferensen för att deras alternerande ska 
kunna få ordet. Möjligheten att arbeta med hjälp av dessa idéer i diskussioner gör det 
möjligt för konferensen att arbeta mot lösningar i en anda av samarbete och 
samverkan. 

Vi har fortsatt att uppdatera och förbättra mallen för regionala rapporter under åren 
och de flesta regioner använder den nu. Utöver att samla in användbar information 
och statistik om regioner – antal möten, vilka sorters service som utförs, osv – 
använder vi informationen från rapporterna för att avgöra vad regioner helst skulle 
vilja prata om vid konferensen. Under gångna år har vi till exempel inkluderat 
sessioner om planering och kommunikation eftersom dessa ämnen regelbundet 
kommer fram som intressanta för regionerna. Var snäll och hjälp oss genom att lämna 
in er regionala rapport senast den 15 februari 2014. Ni kan ladda ner formuläret eller 
fylla i det online genom länken på www.na.org/conference.  

I 2012 och 2014-års CAR:ar har vi experimenterat med användningen av regionala 
förslag snarare än motioner. Det här experimentet har krävt ett visst mått av tålamod 
och anpassningsförmåga och vi uppskattar den flexibilitet som gemenskapen har visat 
genom att pröva det här nya sättet. Experimentet var menat att förbättra vår förmåga 
att diskutera och utveckla idéer och farhågor hos regioner snarare än att vara låsta vid 
att ställas i en för eller mot position och rösta ”ja eller nej” till en given motion. Men vi 
har funnit att förslag ur det här hänseendet, är bättre lämpade för nya ärenden än för 
konferensensagendarapport. Kort sagt att inkludera förslag i CAR:en har visat sig vara 
något av en ”det värsta av båda världar” situation. Material i CAR:en är inte väl 
anpassat för att utvecklas genom diskussion eftersom delegaterna kommer till 
konferensen med ett samvete från sin region. Och eftersom förslag inte behöver vara 
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lika tydliga som motioner är det inte alltid självklart vad ett förslag vill uppnå eller hur 
man ska implementera idéerna i förslagen. (Vi förklarar utmaningarna i det här mer 
utförligt på sidan 30.) Som ett resultat kommer vi att rekommendera att avsluta 
experimentet med regionala förslag för gamla ärenden efter den här konferensen och 
återgå till det tidigare sättet att ta in regionala motioner. Vi ser fram emot att hitta 
bättre sätt att säkerställa att våra diskussioner är rikliga, inkluderande och produktiva. 

Konferensens sessioner 
Conference Report som ges ut i mars varje konferensår beskriver det dagliga 
programmet för konferensveckan. Det är inte möjligt att ge en korrekt överblick av 
veckan redan i november. I mars har vi en bättre uppfattning av alla specifika 
sessioner och en preliminär känsla för dagordningen varje dag. Vi använder oss av 
idéer från regionala rapporter kopplat med de diskussioner vi har på styrelsemötet i 
januari gällande NAWS strategiska plan och den kommande cykeln för att skapa 
dagordningen för WSC. 

Även om vi inte vet detaljerna för programmet under 2014-års konferens finns det 
vissa sessioner som är de samma från en konferens till en annan. 

• Orientering, presentera en överblick av vad som kan förväntas under 
veckan 

• Välkomnandesession med presentationer av deltagarna 

• NAWS rapport 

• HRP rapport 

• Smågruppssessioner som fokuserar på viktiga aktuella frågor 

• Presentation av offentliga relationer 

• Presentation av gemenskapsutveckling 

• Utrymme kommer att tillhandahållas för zonforummöten under veckan 

• Gamla och nya ärenden där varje ärendesession föregås av en 
diskussionssession 

• Presentation av föreslagen budget och föreslagna projektplaner för 
kommande cykel som ska röstas om under nya ärenden 

• Val till World Board, HRP och WSC co-facilitatorer 

Utöver dessa sessioner vet vi att vi genom hela konferensen kommer att ha en 
fokuserad diskussion om service systemet. Vi kommer också att diskutera projektet 
för traditionsboken, ämnesfrågor för kommande cykel och WSC:s framtid gällande att 
tilldela säte och att finansiera delegaters närvaro. Vi kommer också att visa korta 
filmer från Zonforum under veckan och också välkomna skriftliga rapporter från zoner 
som ska inkluderas i Conference Report. Vi uppmuntrar inlämning av alla skriftliga 
rapporter före den 15 februari 2014 för att säkerställa att de kommer med i 2014-års 
rapport. 

Som ni ser lyckas vi få in väldigt mycket arbete under konferensveckan. Alla som varit 
på konferensen kan berätta att det är ganska tröttande. Som ett sätt att återställa 
energinivåerna har vi sedan 2004-års konferens lagt in en paus mitt i veckan. 
Konferensens deltagare spenderar en eftermiddag på en ranch i grannskapet och 
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pratar med varandra, spelar fotboll (den europeiska varianten), äter lunch, slappnar av, 
lyssnar på musik och håller ett tillfrisknandemöte. Efter att ha suttit i samma rum i 
flera dagar är chansen att komma ut och umgås som tillfrisknande beroende en 
uppfriskande påminnelse om att inte ta oss själva på så stort allvar medan vi utför det 
seriösa arbetet med att stödja den världsvida gemenskapen i att fullgöra vårt 
huvudsyfte. WSC 2012 övervägde att upphöra med eftermiddagen på ranchen men 
fattade beslutet att behålla den här aktiviteten för de fördelar den ger. Att delta på 
WSC är ett minne för livet och för många av oss är det en händelse som förändrar hela 
livet. Vi deltar i att utforma den kurs NA som helhet tar och vi utvecklar vänskaper som 
varar livet ut. 

Material för konferensens godkännande (CAT:en) och annat material 
Som de flesta av er redan vet är Conference Agenda Report bara en av flera 
konferensrelaterade utskick. Utskicket med material för konferensens godkännande 
(CAT:en) som vi skickar ut i januari innehåller en del ytterligare frågor som ska 
beslutas om vi konferensen. CAT-materialet innehåller en del av service materialet, 
NAWS strategiska plan och budgeten och projektplanerna som vi kommer att 
diskutera vid WSC. A Guide to World Services in NA förklarar CAT:en på det här sättet: 

Conference Approval Track innehåller ett flertal material som ska övervägas vid 
den kommande världsservicekonferensen som inte inkluderas i CAR:en. CAT:en 
skapades för over tio år sedan som ett resultat av åratal av input från medlemmar 
och grupper som hade att göra med den sortens frågor som de ombads granska i 
CAR:en. Att ha ett godkännande material åtskilt från CAR:en gör det möjligt att 
material som är menat för kommittéer och styrelser, sådant som handböcker eller 
servicemanualer, att direkt distribueras till konferensens deltagare nittio dagar 
före WSC, vilket ger de regionala delegaterna tid att workshopa det på ett sätt som 
passar in med deras lokala gemenskap. Varje lokal gemenskap kan själva avgöra 
hur materialet ska granskas och hur de ska instruera sin regionala delegat. Så 
som den ursprungliga tanken som skapade CAT:en säger: “Det här befriar våra 
medlemmar och grupper till att ägna sin uppmärksamhet åt att hålla möten och 
föra budskapet om tillfrisknande vidare utan att behöva ratificera alla beslut som 
fattas å deras vägnar på varje nivå av service.” (GWSNA, sid 14) 

Skälet till att skapa ett separat konferensutskick är, vilket uttrycks i ovanstående 
paragraf, att hålla CAR:en fokuserad på ämnen som har en mer omedelbar relevans 
för grupperna. CAT:en innehåller material som grupper kanske anser mindre viktiga 
vilket gör det möjligt att för dem att endast fokusera på CAR:en om det vill. En del 
grupper och medlemmar är intresserade av att granska CAT-materialet och det är 
skälet till att vi tar upp den i det här avsnittet i CAR:en och påminner medlemmar om 
att materialet skickas ut i januari och ger en kort översikt om vad som kommer att 
inkluderas och ger instruktioner om hur man får tillgång till det.  

Så som passagen ovan säger innehåller CAT:en alltid NAWS strategiska plan som 
revideras inför varje cykel. Planen innehåller de breda inriktningarna och målen som vi 
hoppas uppnå över tid såväl som arbetssätten vi kommer att använda oss av under 
den kommande cykeln. Dessa arbetssätt ger upphov till projektplanerna som 
diskuteras och beslutas om vid konferensen. De resulterande projektplanerna och 
NAWS budget är också del av CAT-materialet. Under de två senaste konferenserna har 
vi inkluderat motioner i CAT-materialet för det material som kräver det vid konferensen. 
Detta tycks ha fungerat bra så vi kommer att göra så även i år. CAT-materialet kan 
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vara tungt att ta sig igenom och alla kommer inte att vilja granska det. Men för dem 
som är intresserade kommer det att finnas tillgängligt att ladda ner.  

Precis som CAR:en kommer CAT:en att ha en länk från WSC www.na.org/conference. 
För att säkerställa att endast NA-medlemmar har tillgång till vår budget och annan CAT 
information är materialet lösenordsskyddat. Användarnamnet är wsc 2014 och 
lösenordet är CP2014. Inloggningsinformationen kommer att förbli densamma under 
hela WSC 2014 och konferensrelaterat material kommer fortsatt att läggas ut här. Om 
ni föredrar det kan ni också köpa CAT-materialet från världsservice på samma sätt 
som ni kan köpa exemplar av CAR:en. 

Andra förberedelser inför konferensen 
Vi fortsätter att välkomna era idéer om hur vi ska göra materialet i CAR:en lättare att 
smälta, mer intressant för medlemmar och enklare att diskutera och samla input på 
lokalt. Vi har gjort stora framsteg både med att röra oss mot en diskussionsbaserad 
konferens och mot att använda mera multimedia redskap i vår kommunikation med 
våra medlemmar. De videor vi skapade för att förklara motionerna för service system 
projektet och de kvarvarande CAR-motionerna är ett bra exempel på våra försök att 
göra materialet mer lättförståeligt genom bättre användning av teknologi. Men det är 
fortfarande lång väg att gå för att nå alla intresserade medlemmar med material som 
är enkelt, rättframt och lätt att förstå. Vi hoppas att ni kommer att fortsätta dela med 
er av era idéer om hur vi kan gå framåt. 

Allt konferensrelaterat material finns alltid tillgängligt på konferenssidan 
www.na.org/conference. Länkar till CAR:en och CAT:en kommer att finnas där och 
även en länk till Conference Report när den kommer ut i mars 2014. 

Vi kommer också att tillhandahålla en länk på konferenssidan till en mall för en 
regional rapport. Delegaterna lämnar in en rapport från sin region som en förberedelse 
för varje konferens och vår mall är menad att bidra till en standardisering av 
information och göra det lättare för delegater att samla in och sammanställa sin 
information. Vi uppskattar att de flesta delegater använder detta formulär för det gör 
det också lättare för oss att lägga ihop information och summera rapporterna. Som ett 
resultat blir det mycket lättare att rapportera tillbaka informationen till er. Ni behöver 
inte använda onlineformuläret, men vi uppmuntrar er att göra det. Ni kan också ladda 
ner mallen eller skicka in er rapport i vilket format ni vill. Deadline för regionala 
rapporter är den 15 februari 2014. Om vi får in er rapport före det kan vi säkerställa 
att er information kommer med i summeringen som sammanställs och publiceras i 
Conference Report.  

Det här är mycket material att läsa igenom och ta in. Det är lätt att känna sig överväldigad 
av det. Ett ställe där man kan få stöd och diskutera eventuella utmaningar man står inför 
är konferensdeltagarnas forum på: http://disc.na.org/wsc2012/activity.php. Här kan ni 
nå andra deltagare och fråga dem vad de anser om frågorna och få råd om hur man ska 
workshopa materialet på lokal nivå eller bäst förbereda sig för konferensen. Det är ett bra 
ställe att dela med sig av sina tips och positiva erfarenheter och att ställa frågor. 

Konferensen utgör en höjdpunkt för mycket: en tvåårig planerings- och arbetscykel, 
kommunikation som sker via nätet, på zonforum, via e-post och telefon, relationer och 
band som knyts och stärks när vi alla samlas för att hjälpas åt att föra vidare vårt 
huvudsyfte. Dessa kontakter representerar bara några av de band som knyter oss 
samman och vår kollektiva erfarenhet visar att dessa band fortsätter att växa sig 
starkare när vi arbetar tillsammans. 



2014 CAR  13 

En introduktion till NA-möten 
Största delen av texten i den här informationspamfletten har funnits som en 
servicepamflett under flera år. Vi hoppas att ge potentiella och nyare medlemmar i NA 
bättre tillgång till den här informationen genom att den godkänns som en 
informationspamflett.  

Servicepamfletten An Introduction to NA Meetings var ursprungligen tänkt i första 
hand som ett redskap för offentliga relationer – något som betrodda tjänare i NA som 
arbetar med professionella skulle kunna ge dem för att hjälpa dem förbereda 
beroende för det de skulle uppleva när de kommer till sitt första NA-möte. I 
verkligheten har dock den här pamfletten varit något som verkat bättre att publicera 
som en informationspamflett eftersom den är utformad för att introducera nya 
medlemmar eller potentiella medlemmar till NA. 

På grund av detta antog världsservicekonferensen 2012 projektet Intro to NA 
Meetings Project för att göra den här pamfletten mera anpassad för dem som kanske 
finner den mest användbar. 

Den här texten har funnits tillgänglig för gemenskapen som en servicepamflett sedan 
2008 och tycks ha varit ganska användbar för medlemmar och servicekommittéer på 
många platser. Den finns på engelska, italienska, holländska, norska, portugisiska, 
ryska och spanska. 

Efter att ha släpps pamfletten för granskning fick vi in en liten mängd input. 
Medlemmar och servicekommittéer från nitton amerikanska stater och fyra andra 
länder skickade oss sina tankar om pamfletten. Inputen var till största del väldigt 
positiv där många svarade genom att helt enkelt säga att vi kunde ge ut texten exakt 
som den var. Vi har dock gjort ett antal revideringar baserat på den input vi fick, 
inklusive egna förslag: 
• Klargöra att det som sker på möten endast är en del av NA:s förhållningssätt till tillfrisknande. 

• Bredda fokus som uttrycks i de första styckena från dem som kommer till sitt första möte till 
nykomlingar generellt. 

• Ta upp begrepp som anonymitet och huvudsyfte. 

• När det är möjligt använda ordval och fraser från Basic Text och annan befintlig NA-litteratur 
snarare än nytt språk för att uttrycka idéer. 

• Erbjuda mer för att understryka den “andlig, inte religiös” aspekten av vårt program (och igen 
använda befintliga ordval/citat från litteraturen). 

• Klargöra att det finns många olika sorters möten och att tillämpningen kan variera (dvs, om 
man får ha barn på möten, rökning, gemensamma behovsmöten). 

Dessa ändringar är inarbetade i råtexten som finns i bilaga A.  

Motion 1: Att godkänna råtexten i bilaga A som IP#29, An Introduction to NA 
Meetings. 

Avsikt: att godkänna den här informationspamfletten för användning inom 
gemenskapen. 

Inverkan på policy: ingen. 

Ekonomisk inverkan: kostnaden för att producera denna pamflett har redan dragits 
liksom den minimala kostnaden att skicka ut den för granskning. 



14 2014 CAR 

WSC:s utveckling 

Närvaro av alternerande vid WSC 
Den här motionen grundar sig i flera med närbesläktade frågor; önskan om en mer 
jämlik global representation, storleken på WSC och svårigheten att utveckla 
diskussioner i en så stor grupp samt gemenskapens kostnader för det biennala mötet. 
Efter inventeringen och resolutionerna som antogs på 1990-talet har problem med 
storleken och sammansättningen av världsservicekonferensen gett oss utmaningar då 
vi har försökt gå vidare till ett globalt konsensusbaserat organ, varför identifiering och 
implementering av specifika förändringar har varit avskräckande. 

NA:s världsservice omstrukturerades 1998 efter en lång process. Den första 
arbetsgruppen, Composite Group, hjälpte till med att genomföra och sammanställa en 
gemenskapsvid inventering. Baserat på det arbetet föreslog nästa arbetsgrupp, 
Resolution Group, ett antal resolutioner till WSC och antagandet av dessa resolutioner 
ledde till skapandet av Transition Group. Denna arbetsgrupp skapade en serie 
motioner för omstrukturering och lade fram dem vid 1998-års WSC. Som ett resultat 
av det arbetet har väldigt mycket förändrats men fortfarande nu, femton år senare har 
vi egentligen inte kunnat gå vidare med en väsentlig del av den här diskussionen och 
alla dessa arbetsgruppers ansträngningar till att beröra världskonferensen i sig. Vi har 
implementerat de hela och delvisa moratorierna på att tilldela säte vid konferensen i 
ett försök att stimulera den här diskussionen och sluta förvärra problemet, men än så 
länge har inget av det egentligen fört oss närmare konsensus. 

Vi uppskattar att gemenskapen spenderade ungefär 168 000 dollar för att 
alternerande delegater skulle närvara vid WSC 2012. Det är bara en uppskattning där 
vi använt samma siffror som vi använder för andra reseberäkningar för WSC och det 
inkluderar resor, kost och logi. Det inkluderar inte de kostnader som tas på plats vid 
WSC för att ge rum till åttiotvå alternerande – nästan dubbelt så många som krävs för 
att konferensen ska fungera med fullständig representation. 

I linje med vår intention att göra konferensen så jämlik, billig och meningsfull som den 
kan vara föreslår vi att alternerande delegater inte längre ska ha säte vid konferensen. 
Vi ser den här idén som en verklig möjlighet att skapa konkreta förändringar vid WSC 
som kan hjälpa oss mot en ny framtid. Den här förändringen skulle kunna ske utan 
större inverkan på våra medlemsregioner och zoner. Antagandet av den här motionen 
skulle låta oss förstå om den här storleken bättre hjälper oss att förverkliga WSC:s 
syfte och ger mer utrymme för att ge säte till nya regioner eller nya idéer om WSC:s 
sammansättning. Det skulle kunna vara nästan vad som helst – regionalt säte baserat 
på SNP eller några andra kriterier, zoner eller något annat som ingen av oss ännu 
tänkt på. Vi kommer inte att veta förrän vi prövar och om vi antar den här motionen 
och vi inte kommer närmare förverkligandet av konferensens syfte kan vi fatta ett 
annat beslut grundat i mer information och erfarenhet.  

Med en så stor grupp som konferensen är, är det svårt att arbeta fram emot att 
utveckla konsensus och att utveckla meningsfulla diskussioner om ämnen som på 
verkan vår gemenskap. WSC:s nuvarande storlek gör det nästan omöjligt att föra 
konferensen närmare en konsensusbaserad modell. Vid den senaste konferensen 
närvarade 112 delegater, 82 alternerande och 15 styrelsemedlemmar. Under 
ärendesessionerna deltog 127 personer eftersom delegater och alternerande erkänns 
som en deltagare. Men det betydde att 209 personer deltog i smågruppsdiskussioner 
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och det är svårt att se hur vi ska hålla diskussioner med en så stor grupp och kunna 
bygga någon slags meningsfulla resolutioner eller slutsatser. Antagandet av den här 
motionen skulle minska WSC:s storlek till för närvarande 115 regioner med säte och 
18 styrelsemedlemmar – 133 deltagare. Att gå från 209 deltagare med säte till 133 
skulle innebära en minskning av storleken med mer än en tredjedel. Det blir 
fortfarande en stor grupp, men en med jämnare representation av dem de tjänar för 
diskussionerna.  

Ett motstånd mot den här tanken är att utbilda den alternerande. Vi tror alla på 
utbildning och mentorskap och vi försöker inte förminska värdet av den alternerande 
delegaten. Faktum är att vi tror att det arbete som de flesta delegatteam gör mellan 
konferenser skulle kunna behöva ännu fler engagerade. Allteftersom vi rör oss mot en 
diskussionsbaserad konferens behöver utbildning inte ha ett fokus vid WSC utan kan 
bli minst lika produktivt fokuserad på att tillhandahålla service och hjälpa till att föra 
diskussionerna vidare. Vi tror att de medel som både NAWS och gemenskapen 
spenderar på närvaro vid konferensen faktiskt skulle kunna användas bättre på 
utbildning, utveckling och service i gemenskapen. Vi hoppas att fortsätta diskutera 
med zonerna om bättre utbildning och utveckling vid zonmötena och förväntar oss att 
detta skulle inkludera alternerande. 

Om det finns en fördel med att ha alternerande närvarande vid WSC ger vår verklighet 
en fullständigt ojämlik bild. Vid WSC 2012 fanns 91 procent av alternerande från 
amerikanska regioner på plats medan endast 48 procent av icke-amerikanska 
regioner betalade för sina alternerande att resa till konferensen. Vid WSC 2010 var 
siffrorna liknande med 96 procent av de amerikanske regionernas alternerande och 
47 procent av de icke-amerikanska. För många regioner utanför USA är kostnaden 
avgörande. Det här gör diskussionsgrupperna vid WSC mycket USA-centrerade helt 
enkelt genom antalet alternerande på plats. 

Det som kanske är mer överraskande är hur få av dessa alternerande faktiskt 
fortsätter att tjäna sin region som delegater på nästa konferens. Under de senaste fyra 
konferenserna var procentantalet delegater som deltagit i det förgående WSC som 
alternerade följande: 

 Totalt Icke-USA USA 

2006 35% 19% 42% 

2008 47% 42% 50% 

2010 47% 34% 55% 

2012 37% 23% 47% 

[Lägg märke till att de här siffrorna endast avspeglar de delegater som var 
alternerande vid föregående WSC, inte dem som tjänar tvåcykliga mandat som 
delegater eller dem som kanske har varit vid en konferens tidigare som alternerande.] 

A Guide to World Services in NA förklarar att “syftet med världsservicekonferensen är 
att stötta gemenskapen som helhet och att definiera och handla enligt gruppsamvetet 
hos Anonyma Narkomaner”. (GWSNA, sid 2) Vi anser att detta syfte kan uppfyllas med 
en delegat per region och att dessa medel kan spenderas bättre inom lokal service.  
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Motion 2: att anta följande som WSC policy: “Säte vid WSC:s biennala möte är 
begränsat till en delegat per region.” 

Avsikt: att minska storleken av och kostnaderna för WSC och skapa en miljö som 
bättre främjar diskussionsbaserat beslutsfattande.  

Inverkan på policy: följande understrukna text i GWSNA (sid 3) skulle ersättas med 
texten i motionen: 

Den regionala delegaten samarbetar nära med regionens alternerande delegat. 
Liksom regiondelegaten är den alternerande en fullvärdig deltagare i regionens 
servicekommitté. Delegaten konsulterar ofta den alternerande och ber om olika 
perspektiv på frågor inom världsservice och försöker involvera den alternerande i att 
hjälpa till med att bära arbetsbördan. Alternerande delegater är välkomna att delta vid 
världsservicekonferensens möte tillsammans med sin delegat, men varje region 
erkänns som en deltagare i varje session vid världsservicekonferensen. Säte vid 
konferensen är begränsat till två – en delegat och en alternerande per region. 

Ekonomisk inverkan: Det är svårt att exakt avgöra vilka besparingar NAWS kan göra 
om den här motionen antas. Den ungefärliga besparingen av 168 000 dollar 
för gemenskapen var lättare att uppskatta eftersom vi känner till kostnaderna 
för hotell och resor. Om storleken på WSC minskas med lite mer än en 
tredjedel kommer det säkerligen att bli möjligt att spara på infrastrukturen av 
det biennala mötet. Vi förväntar oss dock att många kostnader skulle minska 
med något mindre än en tredjedel. Eftersom det här är avhängigt andra idéer 
om WSC:s framtid kan vi inte ange någon exakt summa i dagsläget.  

Finansiering av delegater till WSC 
NA:s världsservice har finansierat alla delegater till de senaste sex konferenserna, 
men detta är något vi helt enkelt inte längre har råd med. 

Rutinen att NA:s världsservice finansierar alla delegater antogs 2000 och 
implementerades 2002. Intentionen var att jämna ut kostnader mellan regioner och 
“ta kollektivt ansvar för närvaro vid konferensen” (2000-års CAR, sid 26). Tanken 
bakom den här motionen var att regioner som hade råd att skicka sina delegater 
skulle skicka motsvarande medel till världsservice. 2000-års CAR förklarar: 

Den huvudsakliga invändningen vi har hört är rädslan att medel skulle hållas inne. 
Vi inser att många regioner kanske inte tar de medel de för närvarande spenderar 
för delegatens närvaro vid WSC och skickar dem vidare till världsservice. Vi tror 
inte att en rädsla för vad som kanske kommer att hända ska avhålla oss från att 
besluta om det vi tror är bäst för konferensen. Om deltagande vid WSC är högsta 
prioritet kommer gemenskapen att svara an och ta ansvar för det här beslutet. 
Gemenskapen har fortsatt att svara an på behoven hos världsservice genom att 
öka donationerna för varje konferensår. (2000 CAR, sid 26) 

Före 2000 täcktes de flesta av WSC:s kostnader, projekt, arbetsgrupper och resor av 
gemenskapens bidrag. Det sättet att arbeta har dock sedan länge upphört. En 
fullständig finansiering av alla deltagare har inte fått en ökning av regionala bidrag till 
världsservice som motvikt. Många regioner tänker helt enkelt inte på deltagande vid 
konferensen som en kostnad som vi alla är gemensamt ansvariga för, särskilt nu, mer 
än tio år efter att vår aktuella policy röstades in. Konferensens kostnader ses som 
något som NAWS ådrar sig och i många fall används nu medel som skulle ha bekostat 
regiondelegaten till att finansiera den alternerande eller en andra alternerande, eller 
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till andra kostnader på regionnivå. I de flesta fatt är detta bara en konsekvens av 
bristande medvetenhet.  

Policyn att finansiera alla regioner till konferensen antogs på en grund av försäkran att 
vi skulle ha fungerade Criteria for the Recognition of New Regions på plats. 2000-års 
CAR förklarade att motionen för finansiering inte skulle läggas fram om inte 
konferensen antog kriterier för hur besluta om att tilldela säte för nya regioner skulle 
fattas. Denna policy for kriterier om säte vid konferensen tycks också vara något vi har 
vuxit ur eller rört oss bort ifrån. Vi har lagt policyn för säte vid konferensen på is sedan 
2008 och har än så länge inte lyckats skriva ett utkast på en ny policy som bättre 
återger vad vi viss som konferens.  

Mitt i allt detta tror vi att många regioner skulle ha råd att betala för sina delegaters 
närvaro vid konferensen. Om denna motion antas skulle vi skapa och publicera en 
deadline för ansökan om finansiering och be om att ansökan innehåller information 
som visar på behovet. Före den aktuella policyn ansökte ungefär 20 regioner om 
finansiering till varje WSC. Vi tror att det fortfarande är ett fåtal regioner som kommer 
att behöva vårt stöd för att delta och att detta är något som vi gemensamt som 
kollektiv kommer att kunna betala för.  

Motion 3: att anta följande som WSC policy: “Världsservicekonferensen 
finansierar inte automatiskt närvaron av delegater. Delegater från regioner som 
inte kan finansiera sig själva kan ansöka om finansiering från Världsstyrelsen. ” 

Avsikt: att NA Världsservice inte längre ensam ska bära ansvaret att finansiera 
delegaterna närvaro vid WSC. 

Inverkan på policy: följande understrukna text i GWSNA (sid 24) skulle ersättas med 
texten i motionen: 

Världsservicekonferensen finansierar närvaron av en delegat från varje region med 
säte till WSC:s möte som hålles vartannat år. Denna finansiering inkluderar endast 
resor, logi och kostnader för måltider. Denna policy ska täcka alla regioner som redan 
har säte vid konferensen och har deltagit vid en av de tre senaste konferenserna. 

Ekonomisk inverkan: Kostnaden av att finansiera 115 delegater under 10 dagar, 
inklusive resor, hotell och måltider är något under 200 000 dollar. Vi 
uppskattar att kostnaden för NAWS för de regioner som inte kan finansiera 
sin delegat fullt ut skulle bli mycket mindre än hälften av vad som för 
närvarande spenderas. Överskjutande kostnad skulle överföras från NAWS till 
de regioner som har förmågan att finansiera sina delegater.  
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Service system 

Vi vill börja med att tydligt uttrycka: service system förslagen är inte tvingande. Den 
viktigaste aspekten med förslagen är de breda principerna som underbygger dem – 
sådant som gruppstöd, planering och kollektivt beslutsfattande. Förslagen erbjuder en 
modell för att stötta gemenskaper i att förbättra sina ansträngningar att sätta dessa 
principer i verket. I en internationell gemenskap som är så stor och utspridd som 
Anonyma Narkomaner kommer aldrig en modell att passa alla. Vi arbetar för att få en 
mer praktisk förståelse av de olika sätten som gemenskaper implementerar idéerna i 
de här förslagen. 

Vi har just avslutat en fälttestning av de lokala aspekterna av servicesystem förslagen 
och dessa erfarenheter bör hjälpa oss att skapa ett ramverk med tillräcklig delad 
erfarenhet för att gemenskaper ska kunna välja vad som bäst kommer att hjälpa dem 
att föra budskapet vidare. Den här essän försöker förklara en del av grunderna I 
förslagen med en förståelse att lokala gemenskaper kommer att anpassa detaljerna i 
vilket system som helst för att passa deras specifika behov.  

Bakgrund 
Till en början, låt oss gå tillbaka lite. Servicesystem projektet växte ur ett behov att 
försöka ta oss an några av de svårigheter som serviceorgan runt om i NA har 
rapporterat om under årens lopp – alltför få betrodda tjänare, en dålig atmosfär av 
tillfrisknande på servicemöten, dubblering av insatser, dålig kommunikation och listan 
kan göras längre. Om ni är engagerade i service är det sannolikt att ni är bekanta med 
problemen. De flesta av oss har mött dem i vår serviceerfarenhet. 

Men var ska man börja? Vi började där man alltid måste börja – vi vände oss till 
traditioner och koncept. Och vi insåg att vi som gemenskap måste börja med en 
gemensam vision. Så vår första uppgift var att erbjuda “En vision för NA-service” vilken 
antogs enhälligt vid 2010-års världsservicekonferens. 

Vi frågade oss: ”Hur kan servicesystemet hjälpa NA att uppnå får vision och bättre föra 
budskapet vidare?” Vår Basic Text är tydlig: “Allting som inträffar under utövandet av 
NA-service måste vara motiverat av en önskan att mer framgångsrikt föra budskapet 
om tillfrisknande vidare till den beroende som fortfarande lider.”  

Vi ansåg att det viktigaste arbetet för ett servicesystem är grundat i den femte 
traditionen; att stötta grupperna i att fullgöra sitt huvudsyfte.  

Därför föreslog vi ett forum som kunde stötta grupperna. 

Gruppstödsforum (GSF:er) 
Gruppstödsforumet är en plats att diskutera gruppens problem och framgångar ostört 
av budgetar och motioner. Det är servicens motsvarighet till en beroende som hjälper 
en annan. Här kan nyare medlemmar få introduktion och grundläggande information 
om NA, bland annat om hur servicesystemet fungerar. 

Gruppstödsforum kan också vara platser där man distribuerar litteratur, håller 
workshops och utbildningssessioner och också för att hitta medlemmar som vill tjäna 
på S&I paneler, planera picknicks och andra grannskapsbaserade aktiviteter. Exakt 
vilka aktiviteter ett Gruppstödsforum har kommer att variera från en plats till en annan, 
men det centrala är att den fokuserar på gruppernas behov. 
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Alla intresserade medlemmar, inte bara gruppservicerepresentanter uppmanas att 
komma med. Det är en vänskaplig diskussionsbaserad sammankomst där nyare 
medlemmar kan sätta tårna i vattnet och lära sig mer om NA och veteraner kan dela 
med sig av sina erfarenheter och aktivt stötta andra. 

Förslagen beskriver gruppstödsforumen som grannskapsbaserade – tanken är att 
varje lokal servicekonferens så som den beskrivs i förslagen (eller dagens 
distriktsservicekommittéer) ska omfatta flera mindre GSF:er. Ett mindre 
Gruppstödsforum betyder kortare väg att resa för dem som är intresserade och den 
kan vara lättare att hålla informella diskussioner mer som ett samtal i en liten grupp. 
Efter fälttestningarna har vi dock funnit att en del gemenskaper föredrar ett 
gruppfokuserat möte där alla grupper i deras lokala gemenskap deltar för att förbättra 
kommunikationer inom hela gemenskapen. I dessa gemenskaper har att hålla 
gruppstödsforum helt enkelt inneburit att förändra fokus på det som tidigare var deras 
distriktsmöten och lämna fyra möten per år för planering och ärenden och övriga 
möten till gruppstöd. 

I gemenskaper med mindre Gruppstödsforum har många av GSF:erna en delegat som 
närvarar vid den lokala servicekonferensen och rapporterar om grupperna i GSF:en. I 
en del fall har grupperna valt att delta i gruppstödsforumet och inte i den lokala 
servicekonferensen, utan istället delegerat den uppgiften till GSF-delegaten. I de flesta 
fall deltar grupperna i både gruppstödsforumet och den lokala servicekonferensen. 
Frånsett att vara gruppfokuserad är flexibilitet en av grundprinciperna i förslagen där 
det åter igen är upp till varje gemenskap att anpassa idéerna utifrån sina egna behov.  

Lokala servicekonferenser (LSK:er) 
Vi har redan nämn att två av de grundläggande principerna i servicesystem förslagen 
är ”gruppfokuserad” och ”flexibel”. De andra tre grundläggande principerna – 
“ändamålsdrivna”, ”samverkande” och “geografiskt indelade” – är var och en 
väsentliga för den lokala servicekonferensen och den lokala servicestyrelsen. Dessa 
två organ överser tillsammans det mesta av den service som NA utför.  

Förslagen beskriver den lokala servicekonferensen som ett möte som hålls varje 
kvartal, drivs av arbetsplaner och där alla GSR:er och/eller GSF-delegater och även 
betrodda tjänare från LSK och intresserade medlemmar deltar. Ett av möten under 
året som den lokala servicekonferensen håller är den årliga sammankomsten där alla 
intresserade medlemmar i gemenskapen samlas för att prioritera servicen för det 
kommande året. Den här årliga sammankomsten säkerställer att grupperna beslutar 
om servicens allmänna inriktning. De andra lokala servicekonferenserna under året 
ger möjligheter för kommunikation, uppföljning och noggrant urval av ledare. 

Diskussioner och beslut vid den lokala servicekonferensen sysslar så mycket som 
möjligt med strategisk vägledning och uppföljning. Administrativa beslut och detaljer 
delegeras till den lokala servicestyrelsen som sedan är rapporteringsskyldig till den 
lokala servicekonferensen. Kombinationen av en lokal servicekonferens och en lokal 
servicestyrelsen skapar balansen mellan den delegation som det talas om i tredje 
konceptet och gruppens ansvar och bemyndigande som efterfrågas i det andra 
konceptet.  

Förslagen föreslår att den lokala servicekonferensen håller möte kvartalsvis och att 
den lokala servicestyrelsen och kommittéer och arbetsgrupper möts månatligen för att 
kunna fullgöra sina funktioner. I praktiken har en del gemenskaper funnit att de 
föredrar att alla GSR:er träffas oftare än en gång i kvartalet. En del har kvartalsvisa 
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servicekonferenser och håller gruppstödsforum med hela gemenskapen under de 
andra åtta gångerna under året, så som det angivits ovan. Andra alternerar 
servicekonferenser och Gruppstödsforum vare sig GSF:erna är grannskapsstora eller 
utgör hela gemenskapen. Det här är bara ett par av alternativen. 

Beslutsfattande är konsensusbaserat där det är praktiskt, även om röstning 
fortfarande kan vara ett alternativ att föredra när man ska hantera sådant som val 
eller akuta beslut där organet inte lyckas nå konsensus. (Det finns mera information 
om konsensusbaserat beslutsfattande i ”CBDM Basics” som finns utlagd under Field 
Testing Tools på servicesystem projektets hemsida: www.na.org/servicesystem. 

Lokal servicestyrelse (LSS) 
Den lokala servicestyrelsen är mera detaljorienterad än den lokala servicekonferensen. 
Styrelsen utför det dagliga arbetet för att uppnå målen och förverkliga visionen som 
bestämts av konferensen. Den lokala servicestyrelsen administrerar det arbete som 
prioriterats av LSK:s planeringssammankomst. Konferensen utgörs av arkitekterna 
och styrelsen består av byggarna och entreprenörerna.   

Den lokala servicestyrelsen rapporterar till och överses av den lokala 
servicekonferensen. Styrelsen skapar arbetsplaner och en budget som LSK godkänner, 
för att utföra arbetsplanen. Det praktiska serviceutförandet kan göras av 
arbetsgrupper som leds av samordnare eller av kommittéer. Styrelsen kommer att 
rekommendera vilket till den lokala servicekonferensen beroende på vad som verkar 
vara det mest praktiska. Form bör följa funktion. 

Kort sagt föreslår servicesystem förslagen att en åtskillnad görs mellan tre sorters 
angelägenheter: 1. Gruppfrågor och behov hanteras vid gruppstödsforumet, 2. 
Strategiska beslut och allmänna uppföljning av lokal service hanteras vid den lokala 
servicekonferensen. 3. Daglig administration av lokal service handhas av den lokala 
servicestyrelsen. 

Ett av de mer kontroversiella elementen i servicesystem förslagen är tanken om att 
serviceorgan, där det är praktiskt, definieras av geografiska gränser. Det här är 
faktiskt en av de grundläggande principerna för förslagen. För den lokala 
servicekonferensen skulle det i USA innebära, county, town eller city gränser. 

Resonemanget bakom denna rekommendation är trefaldigt: 1. Så att vi kan undvika 
dubblering av service. 2. För att säkerställa att alla delar av en stat eller nation 
omfattas av något serviceorgan och 3. För att göra NA mer synligt för beroende som 
försöker hitta oss, såväl som allmänheten som hänvisar beroende till oss. Alla 
aspekter av OR-ansträngningar, inklusive S&I, outreach och gemenskapsutveckling 
förstärks när serviceorgan anpassar sig till etablerade geografiska gränser.  

Men det är ändå viktigt att erkänna att en definition enligt geografiska gränser för en 
del DSK:er skulle innebära att förenas med sitt granndistrikt – vilket kan kännas som 
en skrämmande uppgift. Det som tycks mest avgörande är bättre kommunikation och 
samverkan med våra grannar med fokus på att påbörja samtal om en tänkbar 
sammanslagning längre fram. 

Det första steget för många gemenskaper kan tänkas vara att helt enkelt starta upp 
en kommunikation med närliggande serviceorganen. De flesta distrikt är inte helt 
insatta i vad deras granndistrikt gör. Att sammanföra betrodda tjänare, vare sig det 
sker genom en gemensam lärodag eller en serie möten för distriktens betrodda 
tjänare, kommer att bidra till att öppna vägar för kommunikation och kommunikation 
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är ett nödvändigt första steg för vilken samverkan som helst – ännu en av de 
grundläggande principerna för servicesystemförslagen.  

Med tiden kanske närliggande serviceorgan vill överväga möjligheten för delad service 
på områden där det verkar klokt att göra det (dvs dela telefonservice där två 
serviceorgan har samma riktnummer, samverka i att göra offentlig information i ett 
skolsystem där två serviceorgan finns i samma county). 

Så småningom kan det leda till diskussioner och slutligen beslut att det kanske är 
klokt att kombinera de närliggande serviceorganen. Eller så är det inte det. Återigen är 
detta beslut som kommer att fattas i lokal samverkan.  

Sammanfattning 
Det föreslagna systemet medför ett antal förändringar. I alla övergångar till ett nytt 
system kanske gemenskaperna vill ta till sig förändringarna i bitar snarare än allting 
på en gång – en evolution snarare än en revolution. Förändring kan vara svårt. Inte 
desto mindre är vi skyldiga oss själva och dem vi tjänare att göra det vi kan för att 
förbättra vår förmåga att föra NA:s budskap vidare. Vår Basic Text säger oss: “Vi måste 
inse att vi inte är perfekta. Det kommer alltid att finnas utrymme för tillväxt.” Service 
kommer aldrig, precis som vårt personliga program, att vara perfekt. Det kommer alltid 
att finnas utrymme för tillväxt. 

Vid 2008-, 2010- och 2012-års världsservicekonferenser antog NA:s gemenskap 
genom sina valda delegater projektplanen för servicesystem projektet för att 
undersöka alternativ för att förbättra vårt serviceutförande. Vid 2012-års konferens 
antogs en serie resolutioner som hade att göra med servicesystemförslagen. 

Genom att rösta om motionerna nedan kommer NA:s gemenskap, genom sina valda 
delegater, att ta nästa steg och besluta huruvida de i princip väljer att gå vidare i 
riktning mot ett servicesystem som inkluderar gruppserviceforum, lokala 
servicekonferenser och lokala servicestyrelser. Vanligtvis skulle de här idéerna inte 
ens erbjudas i form av motioner innan det fanns en servicemanual eller något 
liknande som vi skulle överväga att anta. Men trots enhälligt stöd av projektplanen för 
servicesystemprojektet 2008 och 2010 och starkt stöd för projektplanen 2012 och 
antagandet av de resolutioner som hade att göra med projektet vid 2012-års WSC, 
tycks det fortfarande finnas en känsla av att projektet inte har ett tydligt stöd. Vi 
erbjuder dessa motioner i en anda av enighet. Förhoppningsvis är det här ett steg 
framåt tillsammans för att försöka utvecklas till ett servicesystem som bättre hjälper 
oss att föra vårt budskap vidare. 

Om dessa motioner antas kommer konferensen att sedan rösta om en övergångsplan 
– troligen utformad som en projektplan – som kommer att inkluderas i CAT-materialet 
som skickas ut i slutet på januari 2014. Den kommer att skissera olika sätt som vi tror 
att NAWS kan hjälpa gemenskapen att överväga en del av dessa idéer och besluta vad 
som bäst passar deras lokala förutsättningar. Den kommer också att lägga fram sätt 
att diskutera en stegvis implementering snarare än att göra allt på en gång. 

Servicesystemförslagen innehåller och idéer om stat-, provins- och nationsvida 
serviceorgan såväl som säte för konferensen och zonernas roll. Vid den här 
världsservicekonferensen kommer ingen av dessa aspekter av förslagen att tas upp 
för beslut.  
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Motion 4: Att i princip enas om att röra oss i riktning mot ett servicesystem som 
innehåller gruppstödsforum: diskussionsorienterade sammankomster som 
fokuserar på gruppernas behov så som den beskrivs nedan. 

Beskrivning av ett GSF: 

Grundläggande: 

• Diskussionsorienterat 

• Gruppfokuserad: Inriktad på gruppernas behov, beslut som rör distriktsärenden 
fattas inte här. Kan ha begränsade funktioner såsom att hitta frivilliga till S&I-paneler, 
att planera picknicks osv. 

• Utbildningsorienterat: Det här är en plats som är idealisk för att informera 
nykomlingar, hålla workshops och utbilda betrodda tjänare. 

• Open för alla: Alla intresserade medlemmar, inte bara gruppservice representanter, 
uppmuntras att närvara. 

Rekommendation: 

• Storlek anpassad efter grannskapet: Det första servicesystemförslaget ser 
gruppstödsforumen som avsevärt mindre än lokala servicekonferenser eller 
distriktsservicekommittéer. Det kan finnas flera inom ett LSK. Men vi har genom 
fältteserna lärt oss att en del gemenskaper föredrar att samla alla grupper och 
intresserade medlemmar till ett gemenskapsvitt gruppstödsforum.   

• Månatliga möten: Det första servicesystemförslaget föreslog månatliga möten för 
gruppstödsforumet, men i fälttesterna valde många gemenskaper ett annat 
mötesschema. En del höll gruppstödsforum åtta gånger om året under de månader 
då det inte hölls kvartalsvisa lokala servicekonferenser. Andra alternerade mellan 
GSF:er och LSK-möten där båda möttes sex gånger om året. 

Avsikt: Att ange en inriktning för framtida utveckling av servicematerial. 

Motion 5: Att i princip enas om att röra oss i riktning mot ett servicesystem som 
innehåller lokala servicekonferenser: strategiska serviceorienterade 
planeringskonferenser så som be beskrivs nedan. 

Beskrivning av en lokal servicekonferens: 

Grundläggande: 

• Plandrivna: LSK:n arbetar enligt en planeringscykel som börjar med en årlig 
planeringssammankomst. Alla intresserade medlemmar samlas vid 
planeringssammankomsten för att bestämma prioriteringen för den kommande 
cykeln och tillhandahålla input som ger formen för de projektplaner och den budget 
som skapas. 

• Form följer funktion: Använder sig av en genomtänkt blandning av projektbaserad 
service, service som utförs av kommittéer och service som organiseras av 
samordnare. Hur service utförs (om det är av en kommitté, en arbetsgrupp eller en 
samordnare) är ett beslut som fattas av den lokala servicekonferensen.  
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• Strategisk: Diskussioner och beslut har i så stor utsträckning som möjligt att göra 
med strategisk inriktning och översyn. Administrativa beslut och “mikrostyrning” 
delegeras till den lokala servicestyrelsen. 

• Konsensusbaserad: Använder sig av konsensusbaserat beslutsfattande när det är 
praktiskt att göra så (dvs det kan fortfarande vara mest logiskt att rösta vid val eller 
tillfällen då serviceorganet inte lyckas nå konsensus och ett beslut måste fattas). 

Rekommenderas: 

• Kvartalsvisa möten: Förslagen föreslår att den lokala servicekonferensen möts fyra 
gånger om året för planering och uppföljning och att den lokala servicestyrelsen möts 
varje månad. I praktiken då detta testades i fält, beslutade en del gemenskaper att 
hålla lokala servicekonferenser varannan månad för att bättre tjäna deras behov. Ett 
av mötena under året ägnas åt den årliga planeringssammankomsten. 

• Definierad enligt län, kommun eller stadsgränser: Skälet till denna rekommendation 
är trefaldigt: 1. För att undvika dubblering av service. 2. För att göra NA mer synligt 
för professionella och beroende som försöker hitta oss. 3. För att säkerställa att alla 
delar av en stat eller en nation omfattas av ett serviceorgan. Att säkerställa att alla 
tre uppfylls är viktigare än en policy om gränser för ett serviceorgan, särskilt i 
beaktande av den potentiella svårigheten att gå samman med ett närliggande 
serviceorgan. Det som tycks avgörande är bättre kommunikation och samverkan 
med våra grannar med öppenhet för att påbörja samtal om en möjlig 
sammanslagning i framtiden. Den tredje punkten, att säkerställa att alla delar av en 
stat eller nation tjänas av NA, är något som på de flesta platser troligen inte kan 
hanteras på bästa innan vi kommer till stat/nation/provins delen av servicesystemet.  

Avsikt: Att ange en inriktning för framtida utveckling av servicematerial. 

Motion 6: Att i princip enas om att röra oss mot ett servicesystem som innehåller 
lokala servicestyrelser: ett organ som överses av den lokala servicekonferensen 
och som administrerar det arbete som prioriterats av LSK:n så som det beskrivs 
nedan. 

Beskrivning av en LSS: 

Grundläggande: 

• Redovisningsskyldig inför LSK: Rapporterar till och överses av eden lokala 
servicekonferensen. 

• Genomför LSK:s prioritering: Styrelsen överser arbetet med att uppnå de mål satta av 
den lokala servicekonferensen. Den presenterar en budget och projektplaner för 
LSK:s godkännande och de samordnar det servicearbete som sker i kommittéer, 
arbetsgrupper och av samordnare. 

• Månatliga möten: Det tycks praktiskt att mötas regelbundet, även om inte alla LSS-
möten måste vara ansikte mot ansikte. En del LSS:er kans väljer att hålla en del 
möte online. 

• Administrerar LSK-mötena: Den lokala servicestyrelsen ansvarar för att skapa en 
dagordning och för att leda LSK-mötena, inklusive att organisera den årliga 
planeringssammankomsten för att samla information från hela NA-gemenskapen. 
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Rekommenderas: 

• Består av en administrative enhet och servicesamordnare: Förslagen förställde sig 
ursprungligen den lokala servicestyrelsen som ett månatligt möte av de betrodda 
tjänare som valts av LSK (den administrativa enheten) såväl som ordförande för 
underkommittéer, projektledare och andra servicesamordnare. I praktiken kan det 
finnas möten där inte alla dessa betrodda tjänare behöver vara med. 

Avsikt: Att ange en inriktning för framtida utveckling av servicematerial. 

Viktiga punkter som har att göra med samtliga tre ovanstående motioner: 
Dessa motioner är inte tvingande. Konferensen kan inte bestämma hur gemenskaper 
ska utföra service lokalt. Världsservice har inga möjligheter att framtvinga eller 
genomdriva hur strukturer, processer, människor eller resurser fördelas på lokal nivå 
och inte heller har vi någon önskan att kunna göra det. Så som det beskrivs i A Guide 
to World Services, är syftet för världsservice att ”kommunicera, samordna, informera 
och vägleda”. Det är i tjänandet av det syftet som vi har åtagit oss arbetet i 
servicesystemprojektet.  

Essän som föregår dessa motioner förklarar servicesystemförslagen och en del av hur 
de har utvecklats mer i detalj. Idéerna för de tre organ som tas upp i motionerna – 
gruppstödsforumet, lokala servicekonferenser och lokala servicestyrelser – kom till ur 
en önskan att övervinna en del av våra ständiga utmaningar på lokal servicenivå. Här 
följer en ofullständig lista over en del av de problem som det föreslagna systemet 
(gruppstödsforum, lokala servicekonferenser och lokala servicestyrelser) är utformat 
att lösa: 

• Distriktsservicekommittéer är ansvariga för att både möte de direkta behoven hos grupperna 
och att administrera servicen i en gemenskap. Lösning: gruppstödsforumet och den lokala 
servicekonferensen delar upp detta ansvar så att var och en kan ha ett enda fokusområde. 

• Tiden vid många serviceorgan går åt till administrativa detaljer och att läsa skrivna rapporter. 
Lösning: Den lokala servicestyrelsen hanterar de flesta administrativa detaljer i service vilket 
ger grupperna friheten att delta i att fastställa mål och strategisk inriktning vid den lokala 
servicekonferensen. 

• Service är ofta oplanerad och utan budget. De flesta distriktsservicekommittéer gör den 
service de gör från ett år till ett annat för att det är så de alltid har gjort. Det finns inget 
tillfälle då de stannar upp för att fastställa mål och överväga en större verklighet. Lösning: 
Att ha en årlig planeringssammankomst gör det möjligt för hela gemenskapen att fastställa 
mål, förbättra servicen och göra en budget och planera för året som helhet.  

• Beroende och de som hänvisar beroende till NA kan ofta inte hitta oss. Namnen på och 
gränserna för våra serviceorgan är inte begripliga för andra. Lösning: Serviceorgan som 
följer etablerade geografiska gränser – eller om det inte går, bättre kommunikationen 
mellan serviceorgan – kommer att hjälpa oss med offentligt informationsarbete, 

• Det förekommer ofta att service dubbleras. Lösning: Att dela på serviceinsatser eller slå ihop 
närliggande serviceorgan kan hjälpa oss att använda våra resurser på ett klokare sätt. 

• En del medlemmar vill inte engagera sig, antingen för att de inte vill åta sig ett långvarigt 
åtagande eller för att de finner att atmosfären på ett servicemöte är avskräckande eller 
obekvämt. Lösning: Gruppstödsforum och projektbaserad service ger medlemmar större 
möjligheter att engagera sig.   

Genom hela denna konferenscykel har vi fälttestat servicesystemförslagen och har 
samlat mycket användbar information om hur gemenskaper kan anpassa idéerna i 
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förslagen så att de passar de lokala behoven. (Se bilaga B för en fullständig rapport 
om fälttesterna.) Vi befinner oss fortfarande i de tidiga stadierna av en potentiell 
omvandlig till ett nytt system och frågar inte efter antagandet av en policy eller 
servicehandbok. Vi etablerar bara en inriktning för det material som ska utvecklas. 

Vi har producerat en video med en sammanfattning av servicesystemmaterialet i 
konferensens agendarapport CAR:en och lagt ut den för nerladdning. Vi hoppas att det 
hjälper er att förstå materialet. Ni kan ladda ner videon från länken på konferensens 
hemsida: www.na.org/conference.   
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Projektet för traditionsboken 
Såsom många av er kanske vet är vi mitt uppe i ett tvåcykligt projekt för att skriva en 
arbetsbok för traditionerna. 2012-2014-ärs cykel har inriktats på att lägga ett ramverk 
för boken. Medan många medlemmar tycks vara eniga om att de vill ha en arbetsbok 
för traditionerna finns det många olika idéer om hur den skulle kunna se ut. Under 
senare delen av 2011 satte vi ihop ett workshopmaterial och en enkät online för att 
börja samla in idéer om vilken sorts text gemenskapen hoppades på. Som ett svar på 
den första omgången av workshopmaterial har vi fått in högar av input från workshops 
och över 200 enskilda synpunkter som kommit in genom vårt formulär online. Svaren 
har inkluderat både erfarenheter som medlemmar har av att tillämpa olika traditioner 
och deras tankar om bokens eventuella innehåll och format. 

För att fortsätta samla in så mycket input vi kan på varje tradition skapade vi nyligen 
två nya varianter av inputinsamlande workshops. Först skapade vi en ny profil för en 
nittiominuters workshop som kan anpassas för att använda för vilken som helst av de 
tolv traditionerna. Vi hoppas att distrikt och/eller regioner kommer att hålla en serie 
workshops och använda den här profilen och täcka så många traditioner som möjligt 
under ett antal månader. 

Det andra nya formatet for en inputworkshop är något vi tycker är ganska spännande: 
korta, gruppfokuserade diskussioner som riktar in sig på en tradition i taget. Vi kallar 
dem för ”20-minuters workshops” men de kan hållas på så kort tid som femton minuter 
eller så kan diskussionen förlängas att pågå så länge man vill. Vi hoppas att det här 
formatet kommer att skapa diskussion och idéer från medlemmar på gruppnivå. 

Vi uppmuntrar medlemmar att skicka oss sin input i vilken form den än kan: e-posta 
era idéer till oss, fyll i formuläret online eller ta bilder av er handskrivna input och 
skicka det till oss direkt genom en smartphone. 

Det kommer att finnas en projektplan för traditionsboken i 2014-års CAT (material för 
konferensens godkännande). Förutsatt att den planen antas kommer vi under den 
kommande cykeln att vara upptagna med att samla idéer och skrivet material från 
gemenskapen, göra ett utkast för texten och skicka ut den för granskning och input. 
Ett godkännandeformat av texten kommer att inkluderas i 2016-års konferens 
agendarapport (CAR:en). 

För att hjälpa till och öka medvetandet och delaktigheten i projektet uppmuntrar vi 
också hela NA:s gemenskap att arbeta med en tradition per månad under 2014 – håll 
åtminstone en workshop i din lokala gemenskap om tradition ett i januari, och sedan 
en annat om tradition två i februari, hela vägen fram till tradition tolv i december 2014. 
Men låt inte detta utgöra en begränsning – om ni redan har hållit workshops och 
samlat input är det nog bäst att ni håller er till er egen plan! Men var snäll och fortsätt 
skicka in erfarenheterna och idéerna om traditionerna – tillsammans kan vi skapa den 
bästa möjliga litteraturen. 

Utöver att hålla workshops och ge personlig input kan medlemmar delta på projektets 
diskussionsforum (Traditions Book Project discussion board) på: http://disc.na.org/trads. 
Vi vill också gärna att ni skickar in traditionsrelaterat material på talarband/CD-
skivor/mp3 inspelningar. Dessa inspelningar kan vara värdefull input till projektet. Tveka 
inte att skicka oss vad ni än kan tänkas ha – gamla eller nya inspelningar. Vi ser fram 
emot ert fortsatta, entusiastiska deltagande. Ta reda på mer på www.na.org/traditions. 
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Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er)  

Ämnesfrågorna (IDT:erna) som valdes för 2012-2014-års cykel var: Samverkan, 
Gruppsamvete, och Att stödja vår vision. Varje fråga var direkt eller indirekt knuten till 
vårt servicesystemprojekt, att förbättra våra ansträngningar att stödja grupperna och 
främja vår vision. Som ett svar på frågor om hur vi bättre ska välkomna beroende 
oavsett vilka omständigheter som fört dem till våra möten, lade vi tidigt under 
konferenscykeln fram material om att hålla workshops om vår tredje tradition. 
Följande paragrafer ger en kort diskussion om varje ämnesfråga och vi hoppas att ni 
kommer att fortsätta skicka in all input som ni samlar in. Conference Report som ges 
ut i mars kommer att innehålla en kort sammanfattning av den input vi fått in på 
dessa ämnesfrågor under 2012-2014-års cykel. Som alltid välkomnar vi kommentarer, 
input och idéer och ber er skicka dem till worldboard@na.org. 

Samverkan 
Syftet med denna IDT är att generera diskussioner om hur vi bäst samverkar inom 
våra distrikt, regioner och zoner såväl som mellan ett serviceorgan och ett annat. 
Principen om samverkan handlar helt enkelt om att arbeta tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Samverkan föds ofta helt naturligt på ett tillfrisknandemöte eller i NA-
grupp sammanhang, men kan vara en större utmaning att tillämpa när vi gör service. 
Den här IDT:n ber medlemmar att diskutera frågor som till exempel: Hur ska vi mer 
effektivt samarbeta i grupper, distrikt, regioner, zoner och världsservice? Vad hindrar 
oss? 

Gruppsamvete 
De här IDT:n hette ursprungligen Gruppsamvete, delegering och 
redovisningsskyldighet och målet är att fortfarande att inriktas på var och en av 
principerna. Medan det verkar vara tydligt att det helt enkelt inte är realistiskt eller 
praktiskt för varje NA-medlem att engagera sig i varje NA-service beslut är det inte 
alltid tydligt vilka beslut som NA-grupperna ska delta i och vilka beslut det är bäst att 
delegera till andra nivåer i NA-service. Tillämpningen av detta varierar stort från en 
plats till en annan. Och hur fortsätter vi göra de serviceorgan som vi delegerar arbete 
och beslut på andra nivåer redovisningsskyldiga? Att identifiera Gruppsamvete som en 
IDT under denna cykel har hjälpt oss att samla en del av tankarna och de bästa 
arbetssätten från medlemmar i olika gemenskaper. Än viktigare är det vår förhoppning 
att det har genererat diskussioner som hjälper medlemmar att se de olika legitima 
möjligheter som finns. 

Att stödja vår vision 
Den här IDT:n utvecklades från området som överlappar två IDT:er från 2010–2012; 
Självförsörjande och En vision för NA Service. Det finns en grundläggande koppling 
mellan de ekonomiska bidrag vi gör som medlemmar – och även i hur våra grupper 
och serviceorgan deltar i flödet av medel i NA – och vår gemenskaps förmåga att 
främja vårt huvudsyfte och förverkliga NA:s vision. Tillväxten, välmåendet och 
utvecklingen av vår gemenskap är avhängig vårt ekonomiska stöd. Diskussionen om 
självförsörjande och att finansiera NA-service är något som tycks pågå ständigt, vilket 
kanske kommer att fortsätta vara så för oss tills vårt sätt att ge bidrag genomgår en 
gradvis förändring. 



28 2014 CAR 

Vår tredje tradition 
Så som tidigare nämnts utvecklades den här workshopsessionen som en respons på 
oro från flera olika håll om hur vi välkomnar – eller misslyckas med att välkomna – 
beroende till våra möten. Det vanligaste problemet så som det ter sig i relation till det 
här ämnet är att drogersättningsterapier och frågan om huruvida beroende som får 
den sortens behandling, kan räknas som medlemmar i NA. Vår litteratur pekar väldigt 
tydligt på att “önskan inte är en mätbar vara” och att många NA-medlemmar som har 
varit drogfria länge delar med sig om att de inte visste om de ville bli drogfria när de 
först kom till NA. I vår tredje och femte traditions anda är vår roll att helt enkelt 
tillhandahålla ett budskap och bortom det är ”valet att bli medlem den enskildes 
beslut” (Basic Text, tradition tre). Den här IDT:n är tänkt att höja insikten om vikten av 
att välkomna alla beroende till NA oavsett hur det kommer hit. 
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Att se framåt 

Mer än någon annan servicerapport är konferensens agendarapport, CAR:en, ett 
samtal inom hela gemenskapen om inriktningen av NA som helhet. Så som WSC:s 
uppdragsuttalande uttrycker det: “Världsservicekonferensen för samman alla element 
av världsservicen för att främja NA:s gemensamma välfärd.” Under den här 
världsservicekonferensen kommer vi att ta upp viktiga frågor som till exempel vårt 
förhållningssätt till lokala serviceansträngningar och utformningen av 
världsservicekonferensen i sig. Det här är inga lätta frågor och det är viktigt att ta sig 
tid att läsa igenom den här konferensagendarapporten och tänka igenom frågorna. 
Vår andra tradition tydliggör att var och en av oss har ett ansvar att rådfråga vårt eget 
samvete för att det samlade gruppsamvetet om olika frågor ska hamna rätt. 

På liknande sätt som beslutet att bli drogfri i första rummet visade på en djupgående 
handling i tillit kan de beslut vi fattar tillsammans å den gemenskaps vägnar som 
räddade våra liv, ibland verka överväldigande. Frågan om att till exempel förändra hur 
vi gör service på lokal nivå kan tyckas föra med sig så många okända variabler att det 
helt enkelt känns tryggare att göra som vi alltid har gjort. Men precis som med att bli 
drogfri finns det inga löften man måste ge någon annan om hur lokalt 
serviceutförande till slut måste se ut när vi beslutar om de här motionerna vid WSC 
2014. Frågan om och hur idéerna ska implementeras lokalt beslutas alltid av var och 
en av gemenskaperna enligt deras egen bedömning. Vår förhoppning är att vi kan 
presentera idéerna om förändring på ett sätt som är tydligt och begripligt så att 
gemenskapen kan fatta ett beslut om hur vi ska gå vidare med vårt arbete. 

CAR:en är det första utskicket av konferensrelaterat material som går ut till 
konferensdeltagarna. Materialet för konferensens godkännande (CAT) kommer att 
skickas ut den 27 januari och kommer att innehålla budget och projektplaner som den 
alltid gör. Bland projektplanerna för 2014-2016-års konferenscykel kommer det att 
finnas en övergångsplan för servicesystem projektet, en projektplan för workshops 
med särskild betoning på kostnadseffektiva arbetssätt för att nå flera medlemmar och 
en uppdaterad projektplan för en arbetsbok för traditionerna som kommer att inriktas 
på att skriva ett utkast som kan gå ut för granskning och input. 

Under den gångna cykeln har vi kunna återuppta en del av OR-aktiviteterna som vi 
tidigare minskat ner på grund av den ekonomiska nedgången under de senaste 
cyklerna. Den förnyade ansträngningen att närvara vi professionella evenemang, 
nätverka med professionella och samverka med forskare har gett positiva resultat och 
vi kommer att arbeta för att hålla fast vid den positiva ansatsen när vi går in i nästa 
cykel. 

Det finns som alltid andra mål på horisonten som vi inte vill tappa kontakten med. En 
handbok för evenemang, annat ”basic”-material, en tänkbar servicepamflett inriktad 
på lokala problem som ofta kommer upp – redskap som dessa ligger kvar på vår 
önskelista tills vi har tid och mänskliga och ekonomiska resurser tillgängliga. 

Konferensen är det evenemang som för oss samman för att diskutera och besluta om 
frågor å hela NA:s vägnar. Så som Basic Text uttrycker det är dock helheten store än 
summan av våra delar när vi kommer samman som en gemenskap förenad av de 
principer vi delar. Våra principer – och våra ansträngningar att tillämpa dem som 
individer, grupper och serviceorgan och kollektivt som en global gemenskap – är 
banden som knyter oss samman. Vi ser fram emot att stärka de banden vid WSC 2014. 
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Regionala förslag 

Bakgrund 
Konferensen har gradvis tagit steg för att röra sig bort från sessioner som domineras 
av parlamentarisk procedur mot att fatta beslut som föds ur diskussioner. Till exempel 
har vi diskussionssessioner före varje ärendesession. Dessa sessioner gör det möjligt 
att har mera genomgripande diskussioner om motionerna utan att vara begränsade av 
Robert’s Rules of Order. Vi försöker mäta konsensusnivån genom preliminära 
röstningar genom handuppräckning under dessa sessioner så att vi när vi går in i 
formella ärendesessioner oftast har diskuterat färdigt och har en ganska klar 
uppfattning om hur vi som serviceorgan förhåller oss till det aktuella ämnet. Att hålla 
diskussionssessioner före ärendesessionerna har förbättrat vårt sätt att fatta beslut 
vid konferensen. 

Som ett möjligt nästa steg mot konsensusbaserat beslutsfattande antog konferensen 
under de två gångna cyklerna ett experiment att ha regionala förslag snarare än 
motioner. Tanken bakom processen var att förslagen skulle vara ett bättre sätt att föra 
fram idéer för diskussion eftersom de till sin natur är mera informella än motioner. 

Processen för de regionala förslagen erbjöds som en kompromiss av en motion som 
lämnades över till styrelsen att genomföra vid 2010-års WSC: ”Vi föreslår att 
världsstyrelsen med hjälp av WSC-deltagare utvecklar en plan att implementera en 
process för konsensusbaserat beslutsfattande som bland annat kan eliminera 
användningen av motioner vid WSC.” 

Under den sista dagen vid 2010-års konferens fick deltagarna frågan: ”Skulle ni stödja 
idén att styrelsen diskuterar eller söker sätt för regionerna att föra fram idéer för 
övervägande utan att behöva ställa regionala motioner vid WSC 2012?” När 
deltagarna röstade med hjälp av handuppräckning fanns det inga som var emot att 
pröva detta sätt. Deltagarna kom också överens om att samma idé eller utveckling 
skulle gälla nya ärenden. 

När de röstade genom handuppräckning igen vid WSC 2012 visade delegaterna starkt 
stöd för frågan: ”Vill vi fortsätta experimentet som påbörjats vid WSC 2012 – att 
använda förslag hellre än motioner för regionala motioner i CAR:en och för nya 
ärenden vid WSC 2014?” 

Vi har nu kunnat pröva det här experimentet under två cykler och det är dags att 
utvärdera det.  

Framtiden för processen om regionala förslag 
I 2012-års konferensagendarapport uttryckte vi förhoppningen om att “processen att 
diskutera idéer och förslag snarare än att debattera motioner kommer att föra med sig 
en anda av konsensus till konferensen när vi diskuterar dessa förslag”. Har den 
förhoppningen förverkligats?  

Tiden vi ägnade åt gamla ärendesessioner minskade definitivt inte för att vi hade 
förslag snarare än motioner att diskutera. Den sammanlagda totala tiden vi ägnade åt 
formella ärenden och de diskussioner som föregick dem var så lång vid den förra 
konferensen att vi blev tvungna att ställa in flera smågruppsdiskussioner som vi hade 
schemalagt under veckan för att ge tid att ägna åt gamla ärenden.  
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När vi reflekterar över experimentet och särskilt när vi tampas med hur man på ett 
rättvist sätt ska hantera de förslag som lämnats in till CAR:en i år, måste vi i 
ärlighetens namn säga att vi inte anser att en användning av förslag i stället för 
motioner i CAR:en har förbättrat processen. 

Motioner i CAR:en är gamla ärenden, de tjänar en ratificering av handlingar och 
formaliserar beslut snarare än för diskussioner vidare. Att be regionerna lämna in 
“förslag” till CAR:en har inneburit att materialet som lämnats in inte är lika tydligt som 
en motion. Motioner är till sin natur så noggranna som möjligt. De är underkastade 
begränsningarna för parlamentarisk procedur och WSC:s Rules of Order. De behöver 
exakt uttrycka vilken policy de påverkar och det måste vara tydligt vilka handlingar 
som behöver ske om de antas. Den här sortens precision är väl utformad för CAR:en 
dels för att materialet i den är gamla ärenden och dels för att CAR:en läses och 
diskuteras av grupper runt om i världen utan förmånen att ha motionsställare 
närvarande för förtydliganden. 

När det gäller nya ärenden som till sin natur är annorlunda än gamla ärenden, kan 
presentationen av en idé vara en förbättring jämfört med formaliteten i en motion. På 
en diskussionsbaserad konferens kan förslag ge mera svängrum för att introducera en 
idé mer informellt och använda vår tid tillsammans vid konferensen åt att förfina 
detaljerna eller olika delar i idén som kan vara oklara, WSC kan för det här för nya 
ärenden och idéer under hela konferensveckan och besluta om det är något som ska 
tas vidare. I det förflutna har WSC flyttat fram arbete som påverkar gemenskapen för 
övervägande längre fram och vanligen bara fattat omedelbara beslut i nya ärenden om 
sådant som har mera att göra med WSC. 

A Guide to World Services in NA förklarar att en motion ”inte är det mest effektiva 
sättet att diskutera en idé och kommer troligen att skjuta upp fullödigt övervägande av 
idéerna som projekt med minst två år… Så som det beskrivs ovan har konferensen 
kunna nå sina bästa beslut endast när idén har diskuterats tillräckligt. Detta sker 
under hela konferenscykeln.” (GWSNA, sid 11) vår förhoppning är att vi alla lär oss hur 
vi ska använda oss av konferensen och konferenscykeln mer effektivt för diskussion 
och låta konferensens agendarapport vara slutmålet för diskussionerna.  

Var vi är nu 
Vi kämpade med två stora frågor när vi skapade 2014-års Conference Agenda Report: 
1. Vilken framtid ska vi rekommendera för experimentet med förslag? 2. Hur ska vi 
hantera de förslag som lämnats in till denna CAR?  

För närvarande tror vi att vi ska återgå till våra ”pre-förslag” policys för materialet i 
CAR:en. Vi vill fortsätta arbeta oss fram emot ett konsensusbaserat beslutsfattande 
men anser inte att regionala förslag har visat sig framgångsrika som material i CAR:en. 
Regionala motioner tycks bättre lämpade för gamla ärenden än förslag, särskilt när 
det som i år är en stor del av förslagen inte är nya idéer som ska diskuteras utan 
istället ägnas åt tendenserna i idéer som håller på att processas. 

Så som vi nämnt ovan är nya ärenden en annan sak. För gamla ärenden tror vi inte på 
att fortsätta utforska förslag snarare än motioner som något fruktbart. Men vi ser 
också återgången till regionala motioner som en tillfällig lösning. Vår verkliga utmaning 
ligger i hur vi ska föra diskussionerna vidare vid WSC och kanske ännu viktigare 
mellan konferenserna i CAR-worhops och i våra grupper, distrikt och regioner. Och 
sedan att finna sätt att lägga fram och samla in resultaten av diskussionerna på ett 
sätt som för oss vidare och fram emot konsensus. Kreativt tänkande, samverkande 
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handling, en anda av samarbete och ett åtagande att göra vårt jobb kommer att göra 
det möjligt för oss att utveckla nya lösningar till gamla problem – men bara om vi 
samarbetar. Vi diskuterar fortfarande alla de här frågorna och vi ser fram emot att få 
ta del av era tankar vid konferensen. 

Regionala förslag i den har konferensagendarapporten 
Under tiden är vi lämnande med dilemmat om hur vi ska hantera förslagen som har 
lämnats in för att inkluderas i denna konferensagendarapport för 2014. Utan 
undantag skulle de förslag som lämnats inte uppfylla aktuella fram för att tas med i 
CAR:en om de var motioner. A Guide to World Services in NA förklarar att “Material 
som lags fram för gemenskapens godkännande kommer att vara skrivna i ett format 
som lämpar sig för röstnig för eller emot och specificerar de begreppsmässiga 
förändringarna det skulle innebära att anta och stödja denna process.” (GWSNA, sid 
14) Förslag och motioner som försöker inverka policy vid WSC måste inkludera den 
policy den skulle påverka. 

Ingen av de regionala förslagen som lämnats in för 2014-års CAR uppfyller alla dessa 
krav. För att ett förslag ska vara “CAR-klar” måste den vara otvetydig och begriplig och 
det måste vara tydligt för dem som diskuterar förslaget vad det inverkar på och vad 
konsekvenserna om man antar den skulle bli. Vart och ett av förslagen som lämnats in 
för 2014-års CAR är otydliga, är omöjliga att genomföra eller visar inte hur de skulle 
påverka policy. 

Vår vanliga process efter att ha fått in en sådan motion eller sådant förslag är att 
kontakta den som ställt den och låta dem veta vad de behöver göra för att göra 
förslaget (förr motionen) CAR-klar. De kan till exempel behöva klargöra intentionen 
eller ta med den policy den försöker förändra eller få den att följa konferenspolicy. 
2014-års förslagsställare ville eller kunde inte anpassa förslagen så att de uppfyllde 
dessa behov. Den här förslagsprocessen är ny för oss alla och vi skulle förmodligen 
kunnat ha tillhandahållit bättre information och vägledning. 

Eftersom vi är mitt i ett experiment är världsstyrelsen inte villiga att helt enkelt 
utelämna dessa förslag från CAR:en så som har skett tidigare med regionala motioner 
som var ofullständiga eller otydliga. Den enda förståndiga kompromissen vi har kunnat 
uppbåda är att ge tillgång till förslagen genom att inkludera dem som en bilaga i 
CAR:en (bilaga C) och försöka summera de grundläggande idéerna som konferensen 
skulle besluta om att gemenskapen bör diskutera. 

Vi har kämpat med hur vi ska försöka lägga fram idéerna i förslagen för diskussion 
utan att idéerna går förlorade i ett förslag som inte uppfyller konferensens policy eller 
som innehåller idéer som vi inte skulle kunna implementera oavsett vad konferensen 
beslutar. Vi har försökt identifiera frågorna i avsnitten som kallas ”Sammanfattning 
och utmaningar med de ursprungliga förslagen”. På de sidor som följer sammanställer 
vi de grundläggande idéerna i förslagen efter bästa förmåga så att de kan diskuterar 
och, om konferensen vill gå vidare med den grundläggande idén i förslagen så som de 
skisseras nedan ett beslut kan implementeras. 
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Förslag A: Att sätta ett moratorium på service system förslagen. Tidsperspektivet 
för ett moratorium varierar från två till fyra år. (5 förslag A1-A5) 

Sammanfattning och utmaningar med de ursprungliga förslagen: Fem förslag 
efterfrågar ett moratorium för servicesystemprojektet och tar särskilt upp 
finansiering, implementering eller försökt att sätta en övergångsplan i verket.   

 På någon grundläggande nivå är det svårt att veta vad exakt ett moratorium 
på en övergång till ett servicesystemförslag skulle kunna bestå av. Inkluderar 
det att släppa redskap om konsensusbaserat beslutsfattande eller att hålla 
workshops om planeringssammankomsten – som båda är aspekter av 
förslagen? Hur är det med att svara på frågor från medlemmar i 
gemenskapen om servicesystemprojektet? Detaljerna är inte tydliga för oss 
om vad som skulle och inte skulle täckas om vi satte ett moratorium på 
projektet eller förslagen. 

 Åtminstone fyra av dessa fem förslag försöker anvisa gemenskapen genom 
att sätta ett moratorium på gemenskapens implementering av vilka som helst 
av dessa idéer. I det förflutna har moratorier som antagits av WSC anvisat 
WSC och/eller NA världsservice vilket vi ser som konferensens räckvidd. Vi 
anser inte att konferensen har auktoriteten att sätta ett moratorium på 
aktiviteter inom gemenskapen i sig eller inom lokala gemenskaper. Utöver 
detta anvisar två av förslagen vad gemenskapen ska fokusera på under 
moratoriet vilket vi anser också är ett lokalt beslut, inte något som kan 
dikteras av WSC. 

 En annan aspekt av dessa förslag som vi ser som omöjligt att genomföra är 
den sortens bokföring som ett av förslagen efterfrågar. Förslaget kräver 
redovisning av bokföringen av projektkostnader, inklusive kostnaden för 
projektrelaterade resor och kostnader för personalens tid bakåt till 2008, 
vilket vi helt enkelt är oförmögna att göra. Vi delar inte upp resorna i bitar där 
servicesystemprojektet eller något annat specifikt projekt eller någon specifik 
fråga, diskuterades och inte heller räknar vi personalens timmar på det sättet. 
Summorna som budgeterades för projektet antogs av WSC och har 
rapporterats om och redovisats. De här siffrorna finns redan tillgängliga.  

Världsstyrelsens respons: Rent generellt tycks det här vara ett dåligt tillfälle att sätta 
ett moratorium särskilt eftersom projektet för närvarande fokuserar på hur 
förslagen är satta i verket och anpassade lokalt. Flera av dessa förslag ber om 
ett moratorium för att kunna samla mera information och ändå tycks det som 
om ett moratorium skulle undertycka insamlingen av information.  

 Under 2012–2014-års konferenscykel har vi fokuserat på den praktiska 
tillämpningen och anpassningen av idéerna i servicesystemförslagen. Vi har 
redan trappat ner på mängden pengar som tilldelats det här projektet under 
denna cykel och genom fälttesterna och skapandet av och testningen av 
redskap för den lokala nivå av service får vi en bättre förståelse om hur teorin 
i förslagen ser ut när den tillämpas. 

 Givet detta fokus på praktisk tillämpning och anpassning av förslagen verkar 
det som om ett stopp av projektet i det här skedet skulle gå tvärt emot 
intentionen hos några av förslagsställarna: att samla mera information och 
informera flera medlemmar. Vår intention med att fortsätta fokusera på detta 
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projekt är att det till slut kommer att ge idéer, praktisk erfarenhet, redskap 
och vägledning som formats av gemenskapens erfarenhet. 

 Servicesystemprojektet har erbjudigt för WSC som en projektplan att anta 
eller avslå. Det har fortsatt att antas tre konferensen i rad. Vid 2012-års WSC 
var konferensen starkt emot ett förslag under nya ärenden som sade: “Att 
servicesystemförslagen tas bort från WSO:s budget” såväl som ett annat som 
sade: “Att ge gemenskapen en hel konferenscykel att workshopa, undersöka 
och prova implementeringen av SSP. Resultatet av ansträngningarna ska 
samlas in vid WSC 2014 för vidare behandling.” Vi erkänner att en del av våra 
medlemmar har frågor eller farhågor om delar av det här projektet men vi har 
fått ett tydligt mandat från gemenskapen genom dess representanter och vi 
tror att fortsättningen av detta arbete är det bästa sättet att ta hand om de 
frågor som medlemmar har och att förfina förslagen så att de tjänar vår 
gemenskap på bästa sätt i dess tillväxt. 

Förslag B: Att specificera den specifika beslutsmekanismen för allt som har att 
göra med SSP. (2 förslag – B1-B2) 

Sammanfattning och utmaningar med de ursprungliga förslagen: Ett av förslagen ber 
om att SSP förslagen som helhet förs fram inför WSC ”för första gången” för 
en röstning med två-tredjedels majoritet. Det andra förslaget anvisar vad som 
ska läggas in i 2014-års CAR. Det är omöjligt att implementera någon av 
dessa så som de är skrivna. Motioner antagna vid världsservicekonferensen 
träder i kraft vid konferensens slut. En motion som vill påverka vad som ska 
läggas I 2014-års konferensagendarapport skulle ha behövt presenteras vid 
2012-års konferens. Det finns inget sätt som en motion som läggs fram i 
2014-års CAR skulle kunna resultera i att lägga till material i den CAR:en. 

 Idén om att alla SSP förslagen och övergångsplanen ska vara i 2014-års CAR 
föreslogs faktiskt vid WSC 2012. När den röstades om genom 
handuppräckning visade konferensen starkt motstånd mot ett förslag: ”Att 
alla beslut som har att göra med SSP ska inkluderas i 2014-års CAR och 
kräva 2/3 röster för att antas. 

Världsstyrelsen respons: Vi har redan gjort åtagandet att lägga beslut om 
servicesystemprojektet i CAR:en, övergångsplanen är helt enkelt en 
projektplan om hur vi ska hjälpa till med diskussioner och implementering av 
vad WSC beslutar. 

 Servicesystemprojektet har antagits av WSC tre gånger – två gånger enhälligt 
– och specifika motioner, resolutioner och preliminära gillanden har erbjudits i 
de två senaste konferensagendarapporterna. Vi skulle inte kunna erbjuda 
något om det här projektet “för första gången” eftersom konferensen redan 
har antagit projektet och stödjer i princip idéerna i förslagen.  

Förslag C: Regioner som för närvarande har säte vid WSC behåller den för 
alltid. (1 förslag – C) 

Sammanfattning och utmaningar med det ursprungliga förslaget: Det här är ett 
försök att säkerställa att framtida beslut som har att göra med säte vid 
konferensen innehåller ett förbehåll att behålla alla regioner som för 



2014 CAR  35 

närvarande har säte. På detta sätt tycks det vara ett försök att göra ett tillägg 
till något som ännu inte antagits. 

Världsstyrelsens respons: Vi föreslår att idén tas upp igen när beslutet som den vill 
påverka faktiskt läggs fram för konferensen. Att anta ett villkor till en policy 
som ännu inte är skriven skulle tyckas vara att göra saker och ting i fel 
ordning. Antagandet av den här idén skulle helt enkelt kräva parlamentarisk 
gymnastik om och när WSC fattar beslut om att förändra vem som har säte. Vi 
har ännu inte nått en plats där vi delar en vision om hur konferensen kan 
tänkas se ut i framtiden, vilket är skälet till att vi ännu inte har någon 
långsiktig rekommendation för en heltäckande policy för säte vid konferensen. 
Det tycks bättre att använda vår tid åt att diskutera vilka möjligheter för en 
global gemenskaps beslutsfattandeprocess i framtiden.  

Förslag D: Idéer om att värdera eller minska WSC:s kostnader genom att 
antingen skapa en arbetsgrupp som ser över konferensens kostnader eller 
genom att ta bort resor för världsstyrelsen till WSC. (2 förslag – D1-D2) 

Sammanfattning och utmaningar med de ursprungliga förslagen: Det finns två förslag 
som har att göra med konferensens kostnader: en som vill skapa en 
arbetsgrupp som ser över WSC:s kostnader och en annan som vill ta bort 
resor för världsstyrelsen, utom ordföranden, till WSC. 

 NA:s världsservice arbetar med en tvåårig strategisk plan och budget. 
Planering, finansiering och samordning av olika affärs och servicebehov under 
den tvååriga cykeln kräver tid. Projekten som presenteras inför ett WSC är ett 
resultat av den avslutade planen för den kommande cykeln. Det finns många 
sätt att få idéer inkluderade i planeringsprocessen, men den processen måste 
initieras före konferensensagendarapport.  

 För 2014-2016-års cykel är traditionsboken och servicesystemet de projekt 
som styrelsen rekommenderar baserat på diskussioner vid WSC 2012. 
Budgeten som kommer att inkluderas CAT:en för beslut vid konferensen har 
lagts upp med tanke på dessa projekt. Idén att skapa en arbetsgrupp skulle 
därför lämnas över till världsstyrelsen så att de kunde komma tillbaka med en 
projektplan och budget vid WSC 2016. Vi tror att konferensens deltagare vid 
det laget har diskuterat många av de problem som har att göra med 
finansiering av konferensen.  

Världsstyrelsens respons: Internationella arbetsgrupper kostar i genomsnitt 250 000 
dollar per cykel och vi anser inte att kostnaden inte är berättigad för WSC:s 
logistik. Vi har utvärderat och kommer att fortsätta utvärdera alternative som 
har att göra med konferensen och rapporterar om våra diskussioner och 
uppmuntrar till en aktiv dialog. 

 Vi har redan tagit bort ett budgeterat världsstyrelsemöte under den gångna 
konferenscykeln på grund av brist på medel. Vi tror inte att en eliminering av 
styrelsens närvara vid konferensen skulle vara ett ansvarsfullt sätt att skära 
på kostnader. Som organet som har i uppgift att genomföra WSC:s vilja under 
de två åren mellan möten behöver vi höra och förstå vad det är WSC vill att vi 
ska göra. Vi ser värdet i att delta i diskussioner och höra olika röster och idéer 
som avgörande för det uppdrag vi har givits. 
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 Medan NA som helhet i allthögre utsträckning använder teknologi för att 
främja diskussioner anser vi inte att virtuella möten kan ersätta ansikte mot 
ansikte möten. Det finns uppenbara logistiska problem med att använda sig 
av teknologi för möten – anpassa sig till olika tidszoner i en internationell 
gemenskap, upprätthålla en stabil signal på internet osv. Men även om 
teknologin vore perfekt och det inte fanns några problem med tidszoner är att 
träffas personligen det bästa sättet för att få vissa saker gjorda, särskilt för att 
fatta beslut. Online möten kan vara användbara för att stämma av, lägga upp 
eller till och med för att hitta nya inriktningar för arbete, men inte så bra för 
att fatta beslut.  
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Sammanfattning av motioner och förslag  
vid WSC 2014  

World Board Motions 
Motion 1: Att godkänna råtexten i bilaga A som IP#29, An Introduction to NA Meetings.  
Motion 2: att anta följande som WSC policy: “Säte vid WSC:s biennala möte är begränsat till en 
delegat per region.” 
Motion 3: att anta följande som WSC policy: “Världsservicekonferensen finansierar inte automatiskt 
närvaron av delegater. Delegater från regioner som inte kan finansiera sig själva kan ansöka om 
finansiering från Världsstyrelsen.” 
Motion 4: Att i princip enas om att röra oss i riktning mot ett servicesystem som innehåller 
gruppstödsforum: diskussionsorienterade sammankomster som fokuserar på gruppernas behov så 
som den beskrivs nedan. 
Beskrivning av ett GSF: 
Grundläggande: 

• Diskussionsorienterat 

• Gruppfokuserad: Inriktad på gruppernas behov, beslut som rör distriktsärenden fattas inte 
här. Kan ha begränsade funktioner såsom att hitta frivilliga till S&I-paneler, att planera 
picknicks osv. 

• Utbildningsorienterat: Det här är en plats som är idealisk för att informera nykomlingar, hålla 
workshops och utbilda betrodda tjänare. 

• Open för alla: Alla intresserade medlemmar, inte bara gruppservice representanter, 
uppmuntras att närvara. 

Rekommendation: 

• Storlek anpassad efter grannskapet: Det första servicesystemförslaget ser 
gruppstödsforumen som avsevärt mindre än lokala servicekonferenser eller 
distriktsservicekommittéer. Det kan finnas flera inom ett LSK. Men vi har genom fältteserna 
lärt oss att en del gemenskaper föredrar att samla alla grupper och intresserade medlemmar 
till ett gemenskapsvitt gruppstödsforum.   

• Månatliga möten: Det första servicesystemförslaget föreslog månatliga möten för 
gruppstödsforumet, men i fälttesterna valde många gemenskaper ett annat mötesschema. 
En del höll gruppstödsforum åtta gånger om året under de månader då det inte hölls 
kvartalsvisa lokala servicekonferenser. Andra alternerade mellan GSF:er och LSK-möten där 
båda möttes sex gånger om året. 

Avsikt: Att ange en inriktning för framtida utveckling av servicematerial. 

Motion 5: Att i princip enas om att röra oss i riktning mot ett servicesystem som innehåller lokala 
servicekonferenser: strategiska serviceorienterade planeringskonferenser så som be beskrivs nedan. 

Beskrivning av en lokal servicekonferens: 
Grundläggande: 

• Plandrivna: LSK:n arbetar enligt en planeringscykel som börjar med en årlig 
planeringssammankomst. Alla intresserade medlemmar samlas vid 
planeringssammankomsten för att bestämma prioriteringen för den kommande cykeln och 
tillhandahålla input som ger formen för de projektplaner och den budget som skapas. 

• Form följer funktion: Använder sig av en genomtänkt blandning av projektbaserad service, 
service som utförs av kommittéer och service som organiseras av samordnare. Hur service 
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utförs (om det är av en kommitté, en arbetsgrupp eller en samordnare) är ett beslut som 
fattas av den lokala servicekonferensen.  

• Strategisk: Diskussioner och beslut har i så stor utsträckning som möjligt att göra med 
strategisk inriktning och översyn. Administrativa beslut och “mikrostyrning” delegeras till den 
lokala servicestyrelsen. 

• Konsensusbaserad: Använder sig av konsensusbaserat beslutsfattande när det är praktiskt 
att göra så (dvs det kan fortfarande vara mest logiskt att rösta vid val eller tillfällen då 
serviceorganet inte lyckas nå konsensus och ett beslut måste fattas). 

Rekommenderas: 

• Kvartalsvisa möten: Förslagen föreslår att den lokala servicekonferensen möts fyra gånger 
om året för planering och uppföljning och att den lokala servicestyrelsen möts varje månad. I 
praktiken då detta testades i fält, beslutade en del gemenskaper att hålla lokala 
servicekonferenser varannan månad för att bättre tjäna deras behov. Ett av mötena under 
året ägnas åt den årliga planeringssammankomsten. 

• Definierad enligt län, kommun eller stadsgränser: Skälet till denna rekommendation är 
trefaldigt: 1. För att undvika dubblering av service. 2. För att göra NA mer synligt för 
professionella och beroende som försöker hitta oss. 3. För att säkerställa att alla delar av en 
stat eller en nation omfattas av ett serviceorgan. Att säkerställa att alla tre uppfylls är 
viktigare än en policy om gränser för ett serviceorgan, särskilt i beaktande av den potentiella 
svårigheten att gå samman med ett närliggande serviceorgan. Det som tycks avgörande är 
bättre kommunikation och samverkan med våra grannar med öppenhet för att påbörja 
samtal om en möjlig sammanslagning i framtiden. Den tredje punkten, att säkerställa att alla 
delar av en stat eller nation tjänas av NA, är något som på de flesta platser troligen inte kan 
hanteras på bästa innan vi kommer till stat/nation/provins delen av servicesystemet.  

Avsikt: Att ange en inriktning för framtida utveckling av servicematerial. 

Motion 6: Att i princip enas om att röra oss mot ett servicesystem som innehåller lokala 
servicestyrelser: ett organ som överses av den lokala servicekonferensen och som administrerar det 
arbete som prioriterats av LSK:n så som det beskrivs nedan. 

Beskrivning av en LSS: 
Grundläggande: 

• Redovisningsskyldig inför LSK: Rapporterar till och överses av eden lokala 
servicekonferensen. 

• Genomför LSK:s prioritering: Styrelsen överser arbetet med att uppnå de mål satta av den 
lokala servicekonferensen. Den presenterar en budget och projektplaner för LSK:s 
godkännande och de samordnar det servicearbete som sker i kommittéer, arbetsgrupper och 
av samordnare. 

• Månatliga möten: Det tycks praktiskt att mötas regelbundet, även om inte alla LSS-möten 
måste vara ansikte mot ansikte. En del LSS:er kans väljer att hålla en del möte online. 

• Administrerar LSK-mötena: Den lokala servicestyrelsen ansvarar för att skapa en dagordning 
och för att leda LSK-mötena, inklusive att organisera den årliga planeringssammankomsten 
för att samla information från hela NA-gemenskapen. 

Rekommenderas: 

• Består av en administrative enhet och servicesamordnare: Förslagen förställde sig 
ursprungligen den lokala servicestyrelsen som ett månatligt möte av de betrodda tjänare 
som valts av LSK (den administrativa enheten) såväl som ordförande för underkommittéer, 
projektledare och andra servicesamordnare. I praktiken kan det finnas möten där inte alla 
dessa betrodda tjänare behöver vara med. 

Avsikt: Att ange en inriktning för framtida utveckling av servicematerial. 
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Regionala förslag 
Dessa förslag sammanfattar de grundläggande idéerna i de regionala förslag som 
kommit in för att läggas in i CAR:en och kommer att tjäna som grund för det som 
diskuteras under gamla ärende sessionen vid WSC. Mer information finns på sidan 30. 
De ursprungliga förslagen så som de lämnades in finns i bilaga C. 

Förslag A: Att sätta ett moratorium på service system förslagen. Tidsperspektivet för ett moratorium 
varierar från två till fyra år. (5 förslag A1-A5) 
Förslag B: Att specificera den specifika beslutsmekanismen för allt som har att göra med SSP.  
(2 förslag – B1-B2) 
Förslag C: Regioner som för närvarande har säte vid WSC behåller den för alltid. (1 förslag – C) 
Förslag D: Idéer om att värdera eller minska WSC:s kostnader genom att antingen skapa en 
arbetsgrupp som ser över konferensens kostnader eller genom att ta bort resor för världsstyrelsen 
till WSC. (2 förslag – D1-D2) 
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Ordlista 

Biennal 
Något som sker vartannat år.  

Candidate Profile Reports (CPRs) (Kandidatprofiler) 
Ett paket som innehåller information (personliga rapporter) på var och en av de 
kandidater som nomineras av Human Resource Panel för övervägande till val av WSC. 
De här rapporterna är menade att hjälpa konferensdeltagarna i deras utvärdering av 
kandidaterna.  

CBDM 
Konsensusbaserat beslutsfattande. Konsensus refererar till gruppens medgivande och 
innebär att alla medlemmar i en grupp är villiga att gå vidare med ett beslut. 
Konferensen använder en form av CBDM som grundas i respekt för alla som deltar i 
beslutet om frågan som behandlas men innebär inte nödvändigtvis att beslutet blir 
enhälligt.  

Conference Agenda Report (CAR) (Konferensens agendarapport) 
En publikation som består av ärenden och frågor som kommer att övervägas under 
det biennala WSC-mötet. CAR-en ges ut minst 150 dagar före öppnandet av 
konferensen, med översatta versioner utgivna minst 120 dagar före. Den första delen 
av CAR-en finns på alla publicerade språk och är tillgänglig utan kostnad på nätet: 
www.na.org/conference.  

Conference Approval Track (CAT) Material för konferensens godkännande) 
Ett begrepp som används för att beskriva frågor som skickas till konferensdeltagare 
90 dagar före Världsservicekonferensen. Det som inkluderas är alla eventuella förslag 
för att ge nya regioner säte vid WSC, budgetförslaget och projektplanerna för den 
kommande konferenscykeln samt allt material som presenteras för övervägande 
under processen för godkännande av servicematerial. 

Conference-approved (Konferensgodkänt) 
NA handböcker och servicehäften som tenderar att överföra NA:s grundläggande idéer 
om givna delar inom service. Dessa texter har antingen sänts ut för granskning och 
input eller inte, beroende på den specificerade projektplanen som presenterats för 
WSC, och inkluderas alltid i Conference Approval Track-materialet för godkännande vid 
den kommande WSC. Både Konferensgodkänt och World Board-godkänt material är 
menat att visa hur man implementerar eller sätter i verket de principer som fastställts 
i NA:s kärnfilosofi och i Gemenskapsgodkänt material. 

Conference Cycle (Konferenscykel) 
De två åren mellan konferenser. För den nuvarande konferensen hänvisar det till de 
två räkenskapsåren som löper från 1 juli 2012 till 30 juni 2014. 

Conference Participants (Konferensdeltagare) 
I syfte att fatta beslut definieras konferensdeltagare som regiondelegater och 
medlemmar av Världsstyrelsen. Endast delegater röstar i gamla ärenden som har 
tagits upp i Conference Agenda Report. 
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Conference Report (Konferensrapport) 
Den fullständiga rapporten av alla världsserviceaktiviteter som skickas till deltagare i 
WSC. Delegater och regioner får också publicera rapporter här. Postas till 
konferensdeltagare och prenumeranter och läggs också ut på www.na.org. 
Marsnumret innehåller vanligen styrelse- HRP- och regionrapporter. 

Environmental Scan (Omvärldsundersökning) 
En omvärldsundersökning är en del av processen för strategisk planering. På NAWS 
ser vi, före skapandet av den strategiska planen vartannat år på både interna och 
externa faktorer som kan påverka det arbete vi har möjlighet att utföra eller som vi 
önskar åta oss eller prioritera. 

Fellowship-approved (Gemenskapsgodkänt) 
Som det förklaras i GWSNA: “Allt NA-tillfrisknandematerial är Gemenskapsgodkänt. 
Det innebär att det utvecklas av NA World Services, skickas ut till gemenskapen för 
granskning och input och skickas slutligen också ut för godkännande av gemenskapen 
i Conference Agenda Report. ... Det gäller alla tillfrisknandeböcker, tillfrisknandehäften 
och tillfrisknandepamfletter som etablerar eller förändrar det filosofiska 
förhållningssättet eller NA:s principer.” 

Fellowship Development (Gemenskapsutveckling) 
Vi ägnar oss åt ett stort antal aktiviteter som är riktade till medlemmar och/eller 
utformade för att hjälpa NA-gemenskaper i deras ansträngningar att föra vidare vårt 
budskap och vår vision. Det här inkluderar, men är inte begränsat till, att producera 
publikationer såsom The NA Way och Reaching Out, workshops ute i gemenskapen, 
offentlig relations aktiviteter, att svara på e-post och telefonsamtal från medlemmar 
samt tillhandahålla gratis eller nedsatt pris på litteratur till gemenskaper som är i 
behov av det. Vi kallar alla dessa aktiviteter gemenskapsutveckling eftersom det är 
vad det syftar till.  

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
En juridisk förvaltning som tjänar som förvaltare av NA:s tillfrisknandelitteratur och 
logon (varumärken). Dokumentet som utgör FIPT kallas för ett förvaltningsinstrument, 
det förklarar hur NA:s litteratur och varumärken handhas och skyddas till fördel för 
gemenskapen som helhet. Godkänd av gemenskapen i april 1993. 

Group Support Forum (GSF) (Gruppstödsforum) 
Ett diskussionsinriktat organ som fokuserar på hemmagruppernas behov. 
Gruppstödsforum är öppna för alla medlemmar och inriktade på gruppernas frågor och 
problem, introduktion till service och utbildning inom service. 

Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS) 
En service handbok, godkänd 1997, menad att tjäna som en resurs för NA-grupper, 
distrikt, regioner och deras underkommittéer i att upprätta och tillhandahålla lokal 
service.  

Guide to World Services in Narcotics Anonymous, A (GWSNA)  
En sammanställning av policybeslut som har godkänts av Världsservicekonferensen, 
inklusive riktlinjer för WSC. Namnet ändrades från A Temporary Working Guide to Our 
World Service Structure (TWGWSS) 2002. Dess föregångar TWGSS, publicerades 
första gången 1983 som en tillfällig efterföljare till NA Service Manual (också känd 
som The NA Tree), vilken i sin tur publicerades 1976. 
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Human Resource Panel (HRP) 
Tillhandahåller Världsservicekonferensen med en lista på kvalificerade kandidater för 
val till Världsstyrelsen, Human Resource Panel och WSC:s biträdepositioner. Är också 
ansvarig för administrationen av World Pool. Består av fyra medlemmar som väljs av 
WSC.  

IP 
Förkortning av informationspamflett. 

Issue Discussion Topics (Ämnesfrågor för diskussion) 
Särskilda ämnen som väljs av WSC som har att göra med gemenskapen som helhet 
och ska diskuteras av gemenskapen under nästa konferenscykel.  

Local Service Board (LSB) (Lokal servicestyrelse) 
Den lokala servicestyrelsen överses av den lokala servicekonferensen och 
administrerar arbetet som prioriterats av LSK. LSS möts månadsvis. Den presenterar 
en budget och en projektplan för godkännande av LSK och samordnar servicearbetet 
som görs av kommittéer, arbetsgrupper och samordnare. Den faciliterar LSK-mötena 
och förbereder dagordningen för dessa, inklusive för den årliga 
planeringssammankomsten.  

Local Service Conference (LSC) (Lokal servicekonferens) 
En strategisk, serviceinriktad planeringskonferens. LSK utför service genom en 
blandning av projektbaserade arbetsgrupper, fortlöpande service som görs av 
kommittéer och service som organiseras av samordnare baserat på lokala behov. Den 
använder sig av konsensusbaserat beslutsfattande.  

NA Way Magazine, The 
The NA Way Magazine som publiceras varje kvartal erbjuder för närvarande artiklar 
om service, tillfrisknandeinriktade berättelser och underhållning såväl som ett 
kalendarium för internationella NA-evenemang. Tillgänglig efter förfrågan på engelska, 
franska, japanska, portugisiska, ryska, spanska och tyska och finns också på 
www.na.org. 

NAWS 
Hänvisar till Narcotics Anonymous World Services, det juridiska namnet på 
världsservice. 

NAWS News 
Ett nyhetsbrev som skickas ut av Världsstyrelsen efter varje styrelsemöte och 
rapporterar om deras nuvarande aktiviteter. Publiceras på engelska, franska, tyska, 
portugisiska, spanska och svenska. Skickas till alla konferensdeltagare, registrerade 
distrikt och regioner och finns också på www.na.org. 

Project Plan 
Utvecklas av Världsstyrelsen för alla tänkbara, icke-rutinmässiga världsserviceprojekt. 
Inkluderar den föreslagna omfattningen av projektet, budget och tidsram. Inkluderas I 
Conference Approval Track materialet som del av budgeten. 

Public Relations (Offentliga relationer) 
Att skapa och upprätthålla relationer med medlemmar, potentiella medlemmar samt 
allmänheten i form av professionella, familjer och nära och kära i en ansträngning att 
mera effektivt föra budskapet om tillfrisknande vidare. 
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RBZs 
Kandidater till positioner inom världsservice som har föreslagits för Human Resource 
Panel för deras övervägande av regioner, världsstyrelsen eller zoner. Dessa potentiella 
kandidater intervjuas vid sidan av och efter alla initiala neutrala urvalsprocesser. 

Regional Assembly (Gruppsammankomst) 
En samling av gruppservicerepresentanter (GSR:er) och regionkommittémedlemmar 
(RKM:er) som halls av RSK, för att diskutera frågor som påverkar NA over hela världen, 
vanligen som en förberedelse för det biennala WSC-mötet. Regiondelegaten väljs 
ibland vid sammankomsten. 

Regional Delegate (RD) 
Närvarar vid WSC som en röstande delegat från en NA-region (eller likvärdigt 
serviceorgan). Är ansvarig för att bidra till kommunikationen mellan regionen och 
världsservicen under hela konferenscykeln. 

Regional Proposal(Regionala förslag) 
En idé som lämnats in av en regional service kommitté för att inkluderas i Conference 
Agenda Report och övervägas vid Världsservicekonferensen. 

Regional Service Committee (RSC) (Regionservicekommitté (RSK)) 
Ett organ som samlar den kombinerade serviceerfarenheten hos ett antal närliggande 
distrikt för att ömsesidigt stödja dessa distrikt. Består av RKM:er, regiondelegat, 
alternerande delegat och andra enligt behov. 

Service System 
NA:s service system består av fyra huvudsakliga komponenter: människor, processer, 
resurser och struktur. Ett av våra projekt fokuserar på att skapa och utforma en 
diskussion för alternativ till eller förbättringar av vårt nuvarande servicesystem. 

Service System Proposals (Servicesystem förslag) 
Ett dokument som innehåller idéerna och rekommendationerna för förändringarna i 
NA:s servicesystem. Det senaste utkastet av detta dokument lades fram för 2012-års 
världsservicekonferens för att tillhandhålla en bakgrund för att diskutera resolutioner 
och preliminära gillanden vid 2012-års Världsservicekonferens. Essän som finns i 
denna konferensagendarapport innehåller mera aktuell information. 

Service Pamphlets (Servicepamfletter) 
Pamfletter som tar upp olika frågor som har att göra med service i NA och är tänkt att 
användas som en resurs för grupper och serviceorgan. Dessa pamfletter utvecklas, 
sänds ut till delegaterna för en 90 dagars granskningsperiod och godkänns av 
Världsstyrelsen som också kan revidera dem om det skulle behövas. De är styrelsens 
bästa försök att samla en del av vår gemenskaps mest framgångsrika arbetssätt när vi 
har att göra med känsliga eller svåra frågor.  

Strategic Plan (Strategisk plan) 
En långsiktig strategi för världsservice att tillhandahålla ny eller förbättrad service och 
stöd som faciliterar fortsättningen och tillväxten av Anonyma Narkomaner runt om i 
världen. Projektplanerna härstammar ur målen i den strategiska planen. 

Straw Poll (Preliminärt gillande) 
En icke-bindande röstning som genomförs för att mäta den allmänna åsikten hos 
konferensen om något särskilt ämne eller någon särskild idé. Röstningarna används 
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också under konferensens avslutande session för att säkerställa att konferensen har 
en gemensam förståelse av besluten som fattats och diskussionerna som förts under 
veckan.  

Twelve Concepts for NA Service (Tolv koncept för NA-service) 

Grundläggande NA-principer som vägleder grupper, styrelser och kommittéer i serviceangelägenheter. 
Godkänd av WSC 1992, publicerad med essäer och studiefrågor som ett häfte med samma titel. 

Workgroups (Arbetsgrupper) 
Små arbetsorgan ansvariga inför Världsstyrelsen skapade för ett särskilt syfte. 

World Board (Världsstyrelsen) 
Världsstyrelsen är servicestyrelsen för världsservicekonferensen. Styrelsen 
tillhandahåller stöd för Anonyma Narkomaners gemenskap i dess ansträngningar att 
föra vidare NA:s budskap. Överser aktiviteterna inom NA:s världsservice, inklusive vårt 
huvudsakliga servicecenter, World Service Office. Styrelsen förvaltar också för NA-
gemenskapens räkning rättigheterna för all dess materiella och immateriella egendom 
(vilket inkluderar litteratur, logon, varumärken och copyright rättigheter) i enlighet med 
gemenskapens vilja så som den uttrycks genom WSC. 

World Board-approved (Världsstyrelsegodkänd) 
Servicerelaterade informationspamfletter och redskap som godkänts och publicerats 
av Världsstyrelsen. Det här materialet innehåller praktisk erfarenhet som samlats in 
från gemenskapen om hur vi ska tillämpa en del av de principer som finns i NA:s 
gemenskapsgodkända och konferensgodkända material. 

World Pool 
En pool av medlemmars service resuméer (World Pool Information Forms) som visar 
en mångfald tillfrisknande och servicerelaterade erfarenheter såväl som alla förmågor 
som är nödvändiga för att framgångsrikt fullfölja uppdrag på världsnivå. Alla 
medlemmar med mer än fem års drogfrihet är behöriga och uppmuntras att fylla i 
informationsformuläret.  

World Service Conference (WSC) (Världsservicekonferensen) 
Konferensen är inte en enhet, det är ett evenemangsammankomsten av NA:s 
gemenskap från runt om i världen. Vartannat år möts regiondelegater, medlemmar 
från Världsstyrelsen och verkställande direktören för World Service Office för att 
diskutera viktiga frågor för Anonyma Narkomaner gemenskap. 
Världsservicekonferensen är den punkt i vår servicestruktur där rösten för NA som 
helhet kan höras gällande frågor och angelägenheter som påverkar vår världsvida 
gemenskap. Konferensen är ett redskap för gemenskapens kommunikation och 
enighet; ett forum där vår gemensamma välfärd självt är ärendet för mötet 

World Service Office (WSO) (Världsservicekontoret) 
Namnet på den fysiska platsen för det främsta servicecentrat för NA:s världsservice. 
Huvudkontoret finns i Chatsworth (Los Angeles), Kalifornien, USA, med lokala kontor i 
Ontario, Belgien, Iran och Indien. WSO trycker, lagerhåller och säljer NA:s gemenskaps- 
och konferensgodkända litteratur, servicehandböcker och annat material. 
Tillhandahåller stöd för nya NA-grupper och NA-gemenskaper i utveckling. Tjänar som 
ett kunskapscenter för information om NA. 
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WSC Cofacilitator(s) (Biträden vid Världsservicekonferensen) 
Två personer som håller i ärendemöten vid Världsservicekonferensen. Väljs av 
Världsservicekonferensen. 

Zonal Forums (Zonforum) 
Lokalt organiserade, serviceinriktade delnings- och/eller ärendesessioner 
sammansatta av flera regioner som tillhandahåller medel genom vilka NA-
gemenskaper kan kommunicera, samarbeta och växa tillsammans. Engagerar 
deltagare från närliggande regioner. 

. 
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Bilaga C  

 
Regionala förslag 

 

Den här bilagan innehåller de regionala förslagen så som de lämnades in. De görs 
tillgängliga i en anda av fullständig öppenhet. Diskussionerna under gamla ärenden vid 
WSC 2014 kommer att fokuseras på förkortningarna av förslagen från A till D som finns 
på sidorna 33 till 36 i den här rapporten. Ytterligare förklaringar finns också på sidan 30 i 
den här rapporten.  
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Förslag A1: ABCD Regionen: Att sätta ett moratorium under en cykel för 
finansiering för någon som helst av delarna i SPP, inklusive resor som har att 
göra med dess marknadsföring och att NAWS och världsstyrelsen 
tillhandahåller fullständig, korrekt och ärlig redovisning av alla kostnader som 
ådragits under skrivandet av, forskande om och marknadsföring av SPP som 
inkluderar men inte är begränsat till konsultkostnader, resekostnader, 
kostnader för publicering och marknadsföring från 2008 och fram till dags dato.  

Avsikt: Moratoriet skulle ge gemenskapen tid att införskaffa fullständig redovisning 
av alla kostnader som har att göra med SPP från 2008 till dags dato så att 
gemenskapen kan avgöra om vi vill fortsätta finansiera projektet eller 
använda våra resurser på annat håll. Med ett slut av finansieringen av SPP 
skulle gemenskapen kunna bedöma hur mycket som har spenderats årvis 
eftersom det inte finns någon annan mekanism för att göra den bedömningen 
i de aktuella finansiella rapporterna.  

Regionens motivering: Ett effektivt gruppsamvete är ett fullständigt informerat 
gruppsamvete. Många medlemmar i gemenskapen, till och med de som har 
varit engagerade i serviceinsatser har inte fått information om SPP och kan 
inte fatta något samvetesbaserat beslut om finansiering. Moratoriet och 
redovisningen skulle med hjälp av grundläggande redovisningsmetoder 
användas av gemenskapen för att se det ekonomiska värdet av den totala 
effekten av SPP genom att upphöra med att lägga gemenskapens resurser på 
det. Gemenskapen skulle också utforska potentialen för alternativa sätt att 
minska kostnaderna med WSC. Grupperna har det slutgiltiga ansvaret för och 
auktoriteten över den servicestruktur de har skapat. Genom att fullgöra sitt 
ansvar att tillhandahålla det samvete, de idéer, människor och pengar som 
servicestrukturen behöver utövar grupperna sin auktoritet. På motsvarande 
sätt måste servicestrukturen alltid vända sig till grupperna för stöd och 
vägledning. (Andra konceptet.)  

Förslag A2: ABCD Regionen: Att sätta ett moratorium under åtminstone en 
konferenscykel på vidare implementering av och övergång till vilka som helst 
delar av servicesystemförslagen (SPP) inklusive, men inte begränsat till, det som 
har hänvisats till som Gruppserviceenhet (GSE) och/eller Lokalserviceenhet (LSE).  

Avsikt: Att tillhandahålla tid och möjlighet att studera, workshopa och utveckla input 
och återkoppling på alla följder, både för och emot, av SSP för att avgöra hur 
SSP skulle inverka på grupper, distrikt och regioner lokalt. Att kommunicera 
genom hela den nuvarande servicestrukturen vilken SSP:s totala effekt vore 
lokalt. Varje del av den globala gemenskapen har ansvaret att göra 
bedömningar för sig själva genom sin egen erfarenhet. Att besöka olika 
grupper nära och långt bort kvalificerar inte en medlem att bedöma hur en 
handling skulle påverka en grupp i en annan del av världen. Att undersöka 
potentialen för alternativa sätt att hantera frågor som ledde till skapandet av 
SSP, såsom ”medlemmars apati och likgiltighet”, ”finna sätt att förbättra 
serviceutförande” och att ”minska kostnader i samband med WSC”. 
Grupperna måste ta tillfället i akt att lokalt bedöma huruvida NA som helhet 
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bör undvika så vida och dramatiska förändringar i struktur, processer, 
resurser och människor som föreslås i servicesystemförslagen. 

Regionens motivering: Det här förslaget erkänner och tar i beaktande 
världsstyrelsens senaste försök att skjuta upp, men inte stoppa, de mest 
kontroversiella delarna av SSP så som det rapporterades om i juninumret av 
NAWS News 2013. ”För att kunna hålla fokus på processer och 
förbättringar rekommenderar vi att vi tillhandahåller frågor eller motioner 
för beslut om GSE:er och LSE:er i 2014-års Konferensagendarapport (CAR). 
Det verkar inte möjligt att på ett rationellt sätt processa mer än så på en 
enda gång. Vi förblir tillsammans med majoriteten vid WSC 2012 
förbundna till en ny vision för Stat-Nation-Provins (SNP:er) och zonernas 
roll, men vi tror också att det behövs mera diskussion om dessa. Eftersom 
det potentiellt handlar om förändringar genom hela systemet tror vi att det 
är mer praktiskt och realistiskt att gå framåt stegvis.” (NAWS News sidan 2)  

 Det är uppenbart att många medlemmar och grupper i gemenskapen, till och 
med de som har förblivit delaktiga i servicearbete inte är så informerade om 
SSP som de skulle önska för att överväga den omvälvning en implementering 
av SSP skulle skapa. Projektplaner såsom SSP tas traditionellt med i CAT:en 
och förblir därför olästa av gemenskapen som helhet. CAT:en separerades 
från CAR:en ungefär 2002 när världsservicekonferensen (WSC) röstade för att 
hålla budget och finansiering åtskilt från CAR:en. CAT:en görs tillgänglig för 
RD-teamen och beroende på region ställs det vanligen inget krav på att 
teamet diskutera eller yppa vad som finns i CAT:en och förväntas därför nyttja 
sin auktoritet som delegater för att bedöma vad som är bäst för den region de 
företräder. Världsstyrelsen har en andel röster för det uttryckta syftet att tala 
för regioner som inte är representerade och inte har säte vid konferensen. 

Förslag A3: Indiana Region: Att sätta ett moratorium för åtminstone en hel 
konferenscykel 2014-2016 på att finansiera och implementera 
servicesystemförslagen (SSP) såväl som alla som helst ansträngningar att sätta i 
verket en övergångsplan för implementering. Detta moratorium skulle 
användas av gemenskapen genom vår nuvarande servicestruktur åt att lära sig 
om och utforska alternativa sätt att hantera de frågor som ledde till skapandet 
av SSP av deltagarna vid 2008-års världsservicekonferens, dvs apati och 
likgiltighet hos våra medlemmar utöver att också finna sätt att förbättra 
serviceutförande.  

Avsikt: Att ge tid och möjlighet för vår gemenskap att studera alla inverkningar, för 
och emot, som SSP innehåller och hur dess implementering skulle påverka 
grupper, distrikt och regioner lokalt eftersom det är det enda sättet på vilket 
grupper skulle kunna granska och förstå SSP. Att tillåta fortsatt tillväxt av den 
globala gemenskapen genom att använda gruppsamvete genom vilket lokala 
grupper, distrikt och regioner samlar in sina medlemmars samvete som det 
huvudsakliga sättet för servicerelaterade beslut. Servicestrukturen måste 
alltid vända sig till grupperna för stöd och vägledning. 

Regionens motivering: Ett verkligt gruppsamvete är ett fullständigt informerat 
gruppsamvete. Det har blivit tydligt för medlemmar i gemenskapen, till och 
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med medlemmar som är engagerade i servicearbete att de inte har fått 
ordentlig information om SSP. Att vår gemenskap ska få så drastiska beslut 
fattade och implementerade vid nästa konferens skulle vara en björntjänst.  

 Om grupper, distrikt och regioner bedömer att de vill implementera delar av 
SSP finns det inget som hindrar dem från att göra det inom vår nuvarande 
servicestruktur, därför skulle ett moratorium inte hindra grupper, distrikt eller 
regioner som testar delar av SSP. Traditionerna är de band som knyter oss 
samman, att bortse från dem kommer och har skapat oenighet. 

 Slutgiltig auktoritet och autonomi vilar hos NA grupperna. Det tjänar inte vår 
gemenskap att ignorera eller köra över våra icke-förhandlingsbara traditioner. 
Vi kommer att fortsätta lära oss, växa och utvecklas genom att respektera och 
följa våra traditioner. Att göra på annat sätt skulle vara att ignorera eller 
undervärdera den dyrt förvärvade erfarenhet som gav ursprung till 
traditionerna och de andliga principer som programmet vilar på.  

Förslag A4: Carolina Region: Att sätta ett moratorium för en fullständig 
konferenscykel (2014-2016) för finansiering och vilken som helst vidare 
implementering av servicesystemförslagen (SSP) såväl som vilka som helst 
ansträngningar att sätta i verket en övergångsplan för implementering. Detta 
moratorium skulle användas av gemenskapen genom vår nuvarande 
servicestruktur för att lära sig om och utforska alternativa sätt att hantera de 
frågor som ledde till skapandet av SSP av deltagarna vid 2008-års 
världsservicekonferens, dvs apati och likgiltighet hos våra medlemmar utöver 
att finna sätt att förbättra serviceutförande.  

Avsikt: Att ge tid och möjlighet för vår gemenskap att studera alla inverkningar, för 
och emot, som SSP innehåller och hur dess implementering skulle påverka 
grupper, distrikt och regioner lokalt eftersom det är det enda sättet på vilket 
grupper skulle kunna granska och förstå SSP. Att tillåta fortsatt tillväxt av den 
globala gemenskapen genom att använda gruppsamvete genom vilket lokala 
grupper, distrikt och regioner samlar in sina medlemmars samvete som det 
huvudsakliga sättet för servicerelaterade beslut. Servicestrukturen måste 
alltid vända sig till grupperna för stöd och vägledning.  

Regionens motivering: Ett verkligt gruppsamvete är ett fullständigt informerat 
gruppsamvete. Det har blivit tydligt för medlemmar i gemenskapen, till och 
med medlemmar som är engagerade i servicearbete att de inte har fått 
ordentlig information om SSP. Att vår gemenskap ska få så drastiska beslut 
fattade och implementerade vid nästa konferens skulle vara en björntjänst.  

 Om grupper, distrikt och regioner bedömer att de vill implementera delar av 
SSP finns det inget som hindrar dem från att göra det inom vår nuvarande 
servicestruktur, därför skulle ett moratorium inte hindra grupper, distrikt eller 
regioner som testar delar av SSP. Traditionerna är de band som knyter oss 
samman, att bortse från dem kommer att skapa och har skapat oenighet. 

 Slutgiltig auktoritet och autonomi vilar hos NA grupperna. Det tjänar inte vår 
gemenskap att ignorera eller köra över våra icke-förhandlingsbara traditioner. 
Vi kommer att fortsätta lära oss, växa och utvecklas genom att respektera och 
följa våra traditioner. Att göra på annat sätt skulle vara att ignorera eller 
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undervärdera den dyrt förvärvade erfarenhet som gav ursprung till 
traditionerna och de andliga principer som programmet vilar på.  

Förslag A5: California Mid State Region och Utah Region: Att sätta ett 
moratorium för den gemeskapsvida implementeringen av service-
systemprojektet (SSP) och världsstyrelsens ”Övergångsplan för implementering” 
under åtminstone två (2) cykler för världsservicekonferensen, diskussioner om 
och implementeringen av en övergångsplan kan finnas på dagordningen för 
WSC 2018.  

Avsikt: Att ge NA:s gemenskap (grupper, distrikt och regioner) mera tid att överväga 
hur SSP skulle kunna påverka dem om de implementeras och möjligen 
införlivas med deras nuvarande servicestruktur som ett försök om de så väljer. 
Detta kommer att tillåta fortsatt tillväxt genom att använda gruppsamvete 
som det huvudsakliga kriteriet för servicerelaterade beslut.  

Regionens motivering: Det är uppenbart att många medlemmar även de som är 
engagerade i servicearbete inte har fått ordentlig information eller ens känner 
till SSP:s existens. Slutgiltig auktoritet vilar hos NA-grupperna, de behöver 
tillräcklig tid för granskning och övervägning före något försök att 
implementera eller inte. Att göra annorlunda vore att ignorera de andliga 
principer som vårt program vilar på.  

Förslag B1: ABCD Region: Att för första gången lägga fram SSP förslaget för 
röstning inför konferensen vid 2014 WSC för att bedöma om en 2/3 majoritet 
av deltagarna önskar få ett slut på det.  

Avsikt: Detta skulle låta grupperna göra sin röst hörd om huruvida vi önskar montera 
ner vår nuvarande servicestruktur och ersätta den med den teori som 
hänvisas till som SSP. Ett sant gruppsamvete är fullständigt informerat och 
det informerade samvetet kanske inte stödjer SSP:s fortsatta ansträngningar 
och bör få en möjlighet att säga det.  

Regionens motivering: Vår närvarande struktur förbjuder inte strukturen att 
implementera några som helst aspekter av SSP, såsom GSE/GSF, LSE/LSF 
om de lokala organen väljer att göra det. Vår enighet är inte lika med 
enhetlighet och SSP:s enhetlighet betänker inte eller ger inte utrymme för den 
varierande naturen hos vår gemenskap. ”Givet resultaten från fälttesterna vi 
har idag bör det vara föga förvånande att vi igen talar mer om en evolution av 
materialet och idéerna än en revolution eller plötslig omvälvning.” En röstning 
vid WSC för att förändra vår servicestruktur kräver 2/3 majoritet. Detta skulle 
ge en tydlig indikation om gemenskapens röst på vilken evenemanget WSC 
ska fullgöra sin roll av att tillhandahålla en plats där den globala 
gemenskapens grupper kan gå vidare enade av den slutgiltiga auktoriteten för 
NA-service som för närvarande vilar hos grupperna.  
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Förslag B2: Northern California Region: Att i 2014-års CAR lägga fram för 
gemenskapen att rösta på att gå vidare med SSP eller övergångsplanen. 

Avsikt: Att tillhandahålla och göra möjligt en fullödig diskussion, en tydlig och 
avgörande möjlighet för gemenskapen att ge uttryck för stöd eller icke-stöd för 
SSP och tillåta gemenskapen att rösta om huruvida vi ska gå eller inte ska gå 
vidare med SSP eller övergångsplanen. 

Förslag C: ABCD Region: Alla regioner som för närvarande har säte vid 
konferensen behåller sitt säte vid WSC i framtiden oavsett hur de skapades, 
vare sig SSP går vidare eller inte.  

Avsikt: Att säkerställa att valet för varje region om att gå vidare med SSP verkligen är 
gruppsamvetet hos grupperna som är engagerade i de regionerna och inte blir 
påbjudna andra regioners samvete eller världsstyrelsen. Och att ett radikalt 
nytt servicesystem inte tvingas på grupperna som kanske inte fungerar för 
den regionen eller som de kanske inte vill ha eller riskerar sitt säte vid WSC 
om de inte följer andras vilja. Ingen region ska behöva göra detta val.  

Regionens motivering: “I enlighet med Anonyma Narkomaners andliga natur ska vår 
struktur alltid vara tjänande, aldrig styrande.” (12:e konceptet) NAWS och 
världsstyrelsen tjänar grupperna, de varken ”driver eller styr” gruppernas 
angelägenheter. (Tolfte konceptet, sid 27) På samma sätt kan inte andra 
regioner styra serviceangelägenheter i en annan region. “Servicestrukturen 
har inte skapats för att vara ett sätt för en del grupper att tvinga andra att 
utföra deras befallningar.” (Ibid sidan 28). Vår nionde tradition är tydlig, det är 
grupperna som organiserar servicestrukturen som kommer att arbeta för att 
tjäna dessa grupper, inte servicestrukturen som talar om för grupperna hur de 
ska organisera sig. (Det fungerar: hur och varför, pp. 184-186). “NA:s tolv 
traditioner är inte förhandlingsbara. De är de riktlinjerna som håller vår 
gemenskap levande och fri.” (Basic Text sid. 62)  

 Även om grupperna i ABCD-regionen är medvetna om de ekonomiska frågorna 
som har att göra med att upprätthålla en ständigt växande WSC anser vi att 
andra kostnadsbesparande mekanismer måste utforskas. Uppenbara 
kränkningar av traditioner och koncept för ekonomisk vinning sätter NA som 
helhet i riskzonen.  

 Grupperna i ABCD-regionen har liknande synsätt gällande att spendera och 
donera sjundetraditionsmedel, att driva, organisera och finansiera 
evenemang, vilken sorts evenemang de önskar delta i och vilken sorts service 
våra grupper efterfrågar, så de slöt sig samman. Regionen har god ekonomi, 
kan tillhandahålla efterfrågad service och ligger geografiskt centralt i 
förhållande till våra distrikt. I enlighet med våra traditioner och koncept är det 
grupperna själva som ska besluta vilken sorts servicestruktur de behöver och 
vill ha och de ska inte hotas med att förlora sitt säte vid WSC om de 
upprätthåller sin aktuella fungerande servicestruktur. 
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Förslag D1: California Mid State Region och Utah Region: Att skapa en 
arbetsgrupp som utforskar metoder för att sänka kostnaderna för WSC som inte 
inkluderar minskandet av regioner med säte vid WSC.  

Avsikt: Att ge en arbetsgrupp ansvaret att utreda hållbara alternativ för att minska 
kostnaderna för WSC utan att montera ner regioner som skapades utifrån ett 
behov och ett gruppsamvete. Arbetsgruppen ska bestå av NA-medlemmar 
som har erfarenhet av teknologi, att skära ner budgetar och ska faciliteras av 
en kvalificerad medlem av världsstyrelsen. Den här arbetsgruppen ska inte ha 
några företagskonsulter. Det här kommer att tillåta fortsatt tillväxt genom att 
använda gruppsamvete som det huvudsakliga kriteriet för servicerelaterade 
beslut.  

Regionens motivering: Det kommer inte att tjäna gemenskapen att montera ner 
befintliga distrikt eller regioner som ett medel för att minska kostnader. Vi är 
en gemenskap som leds av gruppsamvete, definierade av våra traditioner, 
som har kunskapen och förmågan som krävs för att utforska alternativa sätt 
att minska kostnaderna vid WSC som är mera förenliga med de andliga 
principerna i vårt program såsom de definieras i traditionerna.  

Förslag D2: Louisiana Region: Förslag D2: Att föreslå för världsservice-
konferensen att världsstyrelsens medlemmar genom användning av 
telekonferensteknologi inte längre ska resa till WSC utan istället finnas 
tillgängliga genom videokonferens inför konferensen i syfte att svara på frågor 
och ge information till de regionala delegaterna. Undantaget ska vara 
styrelsens ordförande som bör vara insatt i alla områden av styrelsens 
angelägenheter och vara närvarande för att representera det organet under 
WSC samt styrelsemedlemmar som är väsentliga för ämnen som diskuteras på 
den konferensens dagordning.  

Avsikt: Att bidra till att minska storleken på WSC och spara på kostnader för resor 
och WSC.  

Motivering: Att världsstyrelsen använder ny teknologi och visar villighet att skära ner 
på kostnader vid WSC och detta skulle inte ha någon inverkan på röstning. 

 

 



 

Anonyma Narkomaners tolv steg 

1 Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt beroende, att våra liv hade blivit 
ohanterliga. 

2 Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde ge oss vårt förstånd 
tillbaka. 

3 Vi tog ett beslut att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, som vi 

uppfattade honom.  

4 Vi gjorde en grundlig och orädd inventering av oss själva. 

5 Vi erkände för Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av 

våra fel. 

6 Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter. 

7 Vi bad honom ödmjukt att avlägsna alla våra brister. 

8 Vi gjorde en förteckning över alla människor vi hade skadat och blev villiga att 
gottgöra dem alla. 

9 Vi gottgjorde alla dessa människor direkt, varhelst möjligt, utom när detta skulle 

skada dem eller andra. 

10 Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel. 

11 Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, 

som vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om hans vilja med oss och 
styrkan att utföra den. 

12 När vi som ett resultat av dessa steg hade haft ett andligt uppvaknande, försökte 

vi att föra detta budskap vidare till andra beroende och tillämpa dessa principer i 
alla våra angelägenheter. 

Tolv steg återgivna för adaptering med tillstånd av AA World Services, Inc. 



 

Anonyma Narkomaners tolv traditioner 

1 Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand: personligt tillfrisknande är 
beroende av NA:s enighet. 

2 För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet—en älskande Gud som han kan 
komma till uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de 
styr oss inte.  

3 Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.  

4 Varje grupp ska vara självstyrande, utom i angelägenheter som berör andra grupper 
eller NA som helhet. 

5 Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den beroende 
som fortfarande lider.  

6 En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s namn till någon besläktad 
inrättning eller utomstående verksamhet, så att inte pengar, egendom eller prestige 
avleder oss från vårt huvudsyfte.  

7 Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.  

8 Anonyma Narkomaner ska alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra 
kan anställa personal för speciella uppgifter.  

9 NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda styrelser och kommittéer för 
serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.  

10 Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför bör NA:s namn aldrig dras 
in i offentliga tvister.  

11 Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare än på marknadsföring. 
Det är nödvändigt att vi alltid behåller personlig anonymitet när det gäller press, radio 
och film.  

12 Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner, och påminner oss 
ständigt om att ställa principer framför personligheter. 
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Tolv koncept för NA–service 

1 För att fullgöra vår gemenskaps huvudsyfte har NA-grupperna förenats för att 
skapa en struktur som utvecklar, samordnar och upprätthåller service-
funktioner å hela NA:s vägnar. 

2 Det slutgiltiga ansvaret och bestämmanderätten över NA-service vilar hos NA-
grupperna. 

3 NA-grupperna delegerar till servicestrukturen den nödvändiga bestämmanderät-
ten för att fullgöra de tilldelade åtagandena. 

4 Effektivt ledarskap värderas högt i Anonyma Narkomaner. Ledaregenskaper 
bör omsorgsfullt övervägas vid val av betrodda tjänare. 

5 För varje ansvarsområde som tilldelas servicestrukturen ska klart definieras 
exakt var beslut och redovisningsskyldighet ligger.  

6 Gruppsamvetet är det andliga hjälpmedel med vilket vi inbjuder en älskande 
Gud att påverka våra beslut. 

7 Alla medlemmar i en serviceenhet bär ett betydande ansvar för den enhetens 
beslut och ska ges möjlighet att till fullo delta i dess beslutsprocesser. 

8 Vår servicestruktur är beroende av integriteten och effektiviteten i vår 
kommunikation. 

9 Alla delar av vår servicestruktur har ansvaret att i sina beslutsprocesser nog-
grant överväga alla åsikter. 

10 Varje medlem i en serviceenhet som har ett personligt klagomål mot den 
enheten, kan ansöka om återupprättelse hos samma enhet, utan rädsla för 
efterräkningar. 

11 NA-medel skall användas för att främja vårt huvudsyfte och måste hanteras 
ansvarsfullt. 

12 I enlighet med Anonyma Narkomaners andliga natur, ska vår struktur alltid 
vara tjänande, aldrig styrande. 
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