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www.na.org/virtual  
resurser via skärmen 

för att ladda ned den här bilden för era möten

att utvecklas och diskuteras med konferensdeltagare 
under resten av cykeln. 
Nya idéer för FD var en så intressant diskussion att det kom-
mer att bli ämnet för nästa öppna gemenskapswebbinar 
den 9 juli.

Mycket har hänt under de få månader som gått sedan den senaste 
NAWS News.  Vi rapporterar kort om höjdpunkterna här. Vi väl-
komnar alltid frågor, idéer och resurser att dela wb@na.org

VÄRLDSSERVICEKONFERENSEN 2022
Det andra virtuella mötet för Världsservicekonferensen 
(WSC) är avslutat. I augusti 2021 beslutade konferensdel-
tagarna att skjuta upp hela WSC-mötet till 2023 i hopp om 
att ekonomiska och folkhälsoförhållanden ska komma att 
möjliggöra ett personligt möte då. Deltagarna bestämde 
sig för att hålla en tillfällig virtuell WSC 2022 för att fatta 
beslut som krävs enligt lag och policy och att besluta om A 
Spiritual Principle a Day. 
WSC 2022 sammanträdde online de två sista fredagarna 
och lördagarna i april (lördagar och söndagar för konfe-
rensdeltagare (CP) som bor på andra sidan datumlinjen) 
för att fatta beslut om motionerna i interimistiska CAR/CAT 
som alla antogs med konsensus eller enhälligt stöd. VI HAR 
EN NY BOK! Mer om det nedan.  Motionerna och rösträk-
ningen publiceras på www.na.org/conference. 
Att göra en första handuppräckning elektroniskt före mötet 
som vi gjorde 2020, förbättrade beslutsprocessen avsevärt 
och vi planerar att göra detsamma före WSC 2023 och att 
be konferensen att göra e-röstning med en första hand-
uppräckning till stående praxis. 
En ny sak vi provade under konferensens två första dagar 
var att skapa separata rum för valfria roliga aktiviteter 
under timmen mellan sessionerna. Vi hade en virtuell 
dansfest, spelrum, ett rum för strukturerade samtal och 
öppna delningsrum. Vi hade hört från många deltagare 
att de saknade möjligheten till informell interaktion till-
sammans med andra vid WSC: s virtuella möte. Eftersom 
tekniken för mötet nu möjliggör valet av separata rum 
bestämde vi oss för att schemalägga vissa aktiviteter för 
att ge deltagarna möjlighet att bygga relationer, ha kul 
tillsammans och dela erfarenheter som kanske inte är 
omedelbart relaterade till problemen vi diskuterar. Tack 
så mycket till konferensdeltagarna som faciliterade, DJade 
och var värdar för spel!
Eftersom vi kunde komma igenom beslut så snabbt de 
två första dagarna av WSC ägnade vi de sista två dagarna 
åt diskussioner om WSC: s framtid och nya idéer för 
gemenskapsutveckling (Fellowship Development, FD). 
Att göra WSC mer effektivt och hållbart har diskuterats 
på många, många tidigare WSC:s och varit fokus i många 
konferensgodkända projekt utan att uppnå konkreta för-
ändringar. Några av våra erfarenheter under pandemin 
har visat på nya möjligheter som kommer att fortsätta 
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A SPIRITUAL PRINCIPLE A DAY
A Spiritual Principle a Day är nu NA gemenskapsgodkänd littera-
tur vilket innebär att den kan läsas på NA-möten. Vi har tagit bort 
PDF-filen från na.org som vi alltid gör efter att en bok har god-
känts. Vanligtvis tar det ungefär sex månader innan en godkänd 
bok blir tillgänglig för försäljning. Med tanke på de störningar i 
leveranskedjan som de flesta företag upplever och försening-
arna från de flesta tryckerier, kan SPAD ta längre tid, men snart 
planerar vi att erbjuda en gratis e-postprenumeration för den 
dagliga texten. Prenumerationen kommer att likna Just for 
Today-prenumerationen och innehålla ett e-postmeddelande 
två gånger om året som uppmuntrar bidrag till NA World Ser-
vices. När vi är redo att starta prenumerationen kommer vi att 
meddela den via ett NAWS Update-e-postmeddelande. 

PAMFLETTEN ENSTÖRINGEN
Vi samlar in input till ett mindre litteraturprojekt – en revide-
ring av The Loner IP som godkändes av WSC 2020. Vi har en 
enkät ute till och med augusti 2022 www.na.org/survey. Alla 
medlemmar (eller grupper eller serviceenheter) är välkomna 
att fylla i enkäten och dela med sig av idéer om vad som borde 
finnas i pamfletten. Om du har tillfrisknat som enstöring före 
pandemin är vi särskilt intresserade av att höra från dig.    

DRT/MAT-UNDERSÖKNING
Vi har också precis lagt upp en enkät om läkemedelsersätt-
ningsterapi / läkemedelsassisterad behandling (DRT / MAT) 
när det gäller NA. 
Bakgrund: WSC 2018 antog en motion om att dra upp en 
projektplan för att skapa en litteratur om detta ämne. WSC 
2020 godkände motionerna "att acceptera DRT / MAT när 
det gäller NA - vad vill vi säga i en bit NA-litteratur? som vårt 
första ämne för diskussion om frågor" och att godkänna en 
gemenskapsenkät om ämnet. 
Kolla in enkäten www.na.org/survey och dela med er av era 
tankar. Hjälp oss att sprida informationen. 

2023 ÅRS CONFERENCE AGENDA 
REPORT, ENKÄT OCH MOTIONER
Dessa två projekt är en del av en större flaskhals av god-
kända projektidéer. Det finns alltid mer arbete att göra än vi 
har mänskliga och ekonomiska resurser för och pandemin 
har förvärrat klyftan mellan vad vi skulle vilja göra och vad 
som är möjligt. Det finns för närvarande en betydande efter-
släpning av uppdrag: projekt som har utlovats eller redan 
passerat och det pågående arbetet som verkar växa varje år. 
Mot slutet av WSC 2020 beslutade deltagarna att "med 
motionsställarens tillstånd kommer de återstående CAR-mo-
tionerna från 2020-cykeln att inkluderas i CAR 2022." Efter-
som vi redan har så mycket på fatet planerar vi att inkludera 
alla idéer vi får in om projekt, litteratur och servicematerial 
- inklusive idéerna i de motioner som kommer att vidarebe-
fordras från CAR 2020  - i enkäten som kommer att ingå i CAR 
2023 och publiceras online. 
Vi hoppas att regioner och zoner som har projektidéer eller 
idéer för arbete under den kommande cykeln kommer att 

be styrelsen att också inkludera dessa idéer i CAR-enkäten 
snarare än att lämna in motioner för 2023-års CAR. CAR-en-
käten är det medel genom vilket gemenskapen hjälper till 
att prioritera arbetet.
Genom CAR-enkäten kan medlemmar och regioner överväga 
alla idéer i relation till varandra och uttrycka sina prioriteringar. 
Resultaten ger konferensen en vision om vad medlemmar 
och regioner mest vill fokusera på först. Konferensen kommer 
att besluta om prioriteringar 2023 såsom den alltid gör och 
enkäten kommer att hjälpa till att vägleda dessa beslut.

UTKAST TILL VIRTUAL MEETING BASICS
Om du inte redan har tittat på utkastet till Virtual Meeting 
Basics som publicerades på www.na.org/virtual and 
www.na.org/toolbox, ta en titt på det! Det ger svar på 
väldigt många frågor om virtuella möten och verkar blir 
en ovärderlig resurs för NA. Detta utkast för delegaternas 
granskning kommer att ligga ute fram till juli och sedan revi-
deras, vägledas av input och slutföras. Utkastet har redan 
formats av input från medlemmar runt om i världen och hit-
tills har responsen på resursen varit mycket positiv.

HÖJDA PRISER 
I den senaste NAWS News skrev vi om utmaningar i leverans-
kedjan. Vi plågas fortfarande av dessa problem och dessutom 
fortsatta kostnadsökningar för råvaror och sjöfart och bränsle. 
I början av maj skickade vi ett NAWS Update-e-postmedde-
lande som meddelade gemenskapen om vår avsikt att höja 
priset på alla böcker och bronsmedaljonger med tolv procent 
från och med den 1 januari 2023. För mer information om våra 
stigande kostnader och faktorer som har att göra med prisök-
ningen, se PM som publicerades på www.na.org/webstore. 
Vi önskar verkligen att omständigheterna vore annorlunda.
För att minska inverkan på grupperna höjt vi inte priserna på det 
material de ofta ger bort – pamfletter, häften och nyckelringar. 
Glöm inte att pamfletter och häften, inklusive En inledande 
guide till Anonyma Narkomaner, finns på www.na.org/ips. 

EKONOMISK UPPDATERING
WSC 2022 antog en ettårig budget för juli 2022 till juni 2023. 
Ni hittar prognosen i Conference Approval Track material 
(CAT) som publiceras på www.na.org/conference. 
Vi kämpar oss tillbaka från den finanskris som pandemin har 
orsakat. Vårt rörelseresultat har faktiskt legat över budget de 
senaste månaderna delvis på grund av ökade bidrag från 
gemenskapen. Vi bygger gradvis upp vår personalkapaci-
tet. Eftersom vi ser fram emot en personlig konferens nästa 
år och ett konvent året efter det, vet vi att vi kommer att 
behöva så många som möjligt.
Ändå står vi fortfarande inför utmaningar eftersom våra kost-
nader för gods fortsätter att stiga, vilket är fallet för företag 
runt om i världen, och vi försöker öka vårt lager av produk-
ter för att skydda NA-medlemmar från oförutsägbarheten i 
leveranskedjan idag.   
Bidrag från medlemmar fortsätter att inspirera oss. Under 
det senaste räkenskapsåret ökade bidragen från grupper, 
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serviceenheter och 
evenemang, men 
medlemsbidragen 
ökade mest. Detta 
diagram är ett av de 
många som ingår i 
årsredovisningen för 
2021: www.na.org/ar

Sedan nedstängningarna 2020 har vissa serviceenhe-
ter gjort stora ansträngningar för att hålla insamlingar till 
Världsservice (World Services) och vi uppskattar det väl-
digt mycket. The Journey Continues och Another Month of 
Caring and Sharing var fantastiska insatser som var inspire-
rande, roliga och medvetandehöjande. Tack så mycket till 
New England-regionen, som var värd för detta evenemang, 

Datum!
Vi har bestämt datum för webbinarer och för WSC. 

WSC kommer att vara 30 april till 6 maj 2023, 
vilket innebär att CAR 2023 kommer att publiceras 
senast den 30 november på engelska och den 
30 december för översatta versioner. CAT 2023 
kommer att publiceras senast den 30 januari.

Ni hittar en komplett lista över datum och 
deadlines här:  www.na.org/dates. 

Gör en markering i era kalendrar för nästa öppna 
webbinar som kommer att handla om nya idéer 
för utveckling av gemenskapen: 9 juli 2022, 11:00–
12:30, Pacific Daylight Time (18:00–19:30, GMT)

Washington/Northern Idaho-regionen som gav stöd och 
alla andra som hjälpte till i dessa ansträngningar. Idén att 
hålla ett evenemang för att öka bidragen och medvetenhe-
ten om behovet av att bidra går faktiskt tillbaka årtionden. 
Världsservicekonferensen 1984 antog en motion "Att varje 
distrikt uppmanas att hålla en insamling till förmån för WSC i 
juli varje år och skicka intäkterna från en sådan insamling till 
världsservice; den första att hållas i juli 1984." (GWSNA, s 50) 
Alla bidragsinsatser från medlemmar, grupper och servi-
ceenheter har hjälpt. Återkommande bidrag är den mest 
hållbara inkomstkällan för världsservice och tyvärr har dessa 
minskat. Många medlemmar bidrar med en dollar för varje 
år av sin drogfria tid varje månad. Det är ett konkret sätt att 
visa vår tacksamhet till programmet som räddade våra liv. Du 
kan enkelt ställa in ett återkommande bidrag eller engångs-
bidrag på www.na.org/contribute. 

OJ!!
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Vi välkomnar era idéer och input: worldboard@na.org

RAPPORT FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL
Hej från Human Resource Panel. När vi närmar oss deadline 
för inlämningar till vår nomineringsprocess vill vi påminna 
alla om några viktiga detaljer. 
Vi ber alla som är intresserade av att nominera till en posi-
tion inom världsservice vid WSC 2023 att förvärva en RBZ-re-
kommendation (Region, World Board, Zonal Forum). RBZ:s 
rekommendationer utgör en grund, vanligtvis baserad på 
serviceenhetens direkta erfarenhet av kandidaten, för HRP 
och WSC att identifiera de bästa kandidaterna för nomine-
ring och val vid WSC. Deadline för att lämna in en rekom-
mendation från RBZ är den 30 september 2022.
Historiska data från WSC-valet tyder på att konferensdeltagarna 
har störst förtroende för nominerade med en RBZ-rekommen-
dation. Faktum är att sedan starten av RBZ-processen 2006 
för 16 år sedan, har alla utom två nya världsstyrelseledamöter 
haft minst en RBZ-källa. Kandidater som inte kommer igenom 
RBZ-processen nomineras sällan och väljs sällan. Dessa kandi-
dater är ofta förvirrade och besvikna över resultatet av proces-
sen.  Att överväga nominerade utan RBZ lägger till flera led av 
arbete för oss alla men ger liten nytta för någon. Vi tror på vårt 
beslut att be alla kandidater att få en RBZ-rekommendation 
för denna cykels nomineringsprocess. Vi tror att detta tillväga-
gångssätt är i andan av de principer för identifiering av ledar-
skap som diskuteras i det fjärde konceptet för NA Service.
Ett arbetsblad finns tillgängligt för att hjälpa serviceenheter att 
identifiera och utvärdera potentiella kandidater för en RBZ-re-

kommendation. Arbetsbladet innehåller en översikt över 
RBZ-processen, en tidslinje och frågor att ställa till kandidater. 
Den har också en länk till onlineformuläret för att skicka in en 
RBZ-rekommendation. Serviceenheter bör känna att de kan 
använda eller anpassa arbetsbladet efter behov. Arbetsbladet 
finns på engelska, spanska och portugisiska i HRP-mappen i 
konferensdeltagaren Dropbox. Och förresten finns det ingen 
gräns för RBZ-rekommendationer från en serviceenhet. 
Ni kanske minns att konferensdeltagarna kunde nominera 
"från golvet" förr om åren. Vi tittade också på de historiska 
uppgifterna och resultaten var slående. Sedan HRP bildades 
1998 har endast en golvnominering, 2002, resulterat i att man 
valt en betrodd tjänare. Detta indikerar att WSC värderar den 
etablerade HRP-nomineringsprocessen framför direkta nomi-
neringar. Så vi ber också konferensdeltagarna att använda 
RBZ-processen och avstå från att göra några golvnomine-
ringar vid WSC. Detta gör det möjligt för HRP att utvärdera 
alla kandidater konsekvent och erbjuder tillräckligt med tid 
för oss att förse konferensdeltagarna med fullständiga sam-
manfattningar, kallade kandidatprofilrapporter (CPR), för varje 
nominerad.
Så återigen ber vi alla kandidater att få en RBZ-rekommenda-
tion. Deadline för att lämna in en rekommendation från RBZ 
är den 30 september 2022. Länken till RBZ-inlämningsfor-
muläret online finns i arbetsbladet i HRP-mappen i CP Drop-
box. Inlämning av RBZ-rekommendationer är välkomna när 
som helst före deadline. Som alltid välkomnar vi alla kom-
mentarer eller frågor. Skriv gärna till oss på hrp@na.org

• Unity Day är den 3 september och vi planerar att 
streama ett episkt tillfrisknandemöte. Planera ett 
lokalt evenemang för att dela kärleken. Ladda ner ett 
flygblad här www.na.org/webinar. 

• OR-veckan är den första hela veckan i juni varje år. 
Låt oss veta hur ni planerar att fira pr@na.org och 
kolla in www.na.org/pr_act för idéer.  

• Vi vann överklagandet i det juridiska ärende som  
har pågått i Kalifornien. Den frågan är nu avgjord  
till vår fördel. Ni kan läsa domarens slutliga beslut  
på www.na.org/fipt. 

 • Årsredovisningen för 2021 har publicerats  
i digitalt format och PDF-format:  
www.na.org/ar. 

• 60th Anniversary White Book finns att köpa 
och det är otroligt underbart och inspirerande 
med åttiofem personliga historier från hela 
världen! För femton dollar är det en bra pre-
sent. Artikel #1501 på www.na.org/webstore. 
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