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Sånt som är på gång i Världsservice
som du kanske vill känna till...
Vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka den här sidan vidare via e-post eller kopiera upp
den till intresserade medlemmar, era DSKer och RSKer. Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar
att skaffa sig e-prenumerationer för The NA Way och NAWS News. Det hjälper oss att kommunicera mera effektivt och att hantera distributionskostnaderna.
Living Clean: The Journey Continues, vår nyligen godkända bok av gemenskapsgodkänd litteratur kommer att finnas tillgänglig som inbunden och pocketversion i oktober 2012. Båda kommer att kosta åtta dollar och sjuttiofem
cents. Ett begränsat antal av en minnesutgåva kommer att släppas i december och kosta trettio dollar.
Teknologinyheter: vi hoppas att ni har sett förbättringarna av www.na.org. Den har radikalt omstrukturerats och
vi har fått positiv feedback från medlemmar. Det finns nu också en mobilvänlig version av hemsidan. Gå och titta! Vi
kommer att släppa en gratis app för att hitta möten och för att ta emot Just for Today texter på samma gång. Vi kommer att göra ett massutskick via e-post till dem som prenumererar på de dagliga JFT texterna och/eller NAWS Updates
när de blir tillgängliga.
En (oförstärkt) elektronisk version av Basic Text kommer att finnas tillgänglig i slutet av september och den kommer
att kosta åtta dollar och nittio cents. Sponsorship och Det fungerar är under arbete för att ges ut elektroniskt. De kommer att finnas tillgängliga till försäljning på Amazon och i iTunes butiken från länkar på vår hemsida.
Som ett svar på input vid WSC 2012 kommer ett nytt delningsforum för konferensdeltagare att lanseras före den
1 september. Det kommer att vara tillgängligt endast för konferensdeltagare (de som deltog vid WSC 2012 och alla
andra som blivit valda sedan dess). Det kommer att vara ett slutet forum som är lösenordsskyddat, skickar ut meddelanden när något läggs ut och går att få upp på mobilen. Vi kommer att göra ett massutskick per e-post till alla
behöriga medlemmar när den är klar. De mer gemenskapsfokuserade forumen kommer inte att skapas förrän senare
under året och kommer att inkludera Servicesystemprojektet, ämnesfrågorna (IDT:er, Gruppsamvete, delegering och
redovisningsskyldighet, Samverkan och Att stödja vår vision) och projektplanen för traditionsarbetsboken.
Servicesystem: vi söker aktivt uppgifter från gemenskaper som vill testa någon av komponenterna i det föreslagna
systemet – GSU:er, LSU:er, etc. Ju mer hjälp vi kan få med att översätta idéerna i förslagen till faktisk tillämpning på
lokal nivå, desto lättare kommer det att bli för oss att lägga en ram för övergångsplanen som ska presenteras vid WSC
2014. Om ni är intresserade av att arbeta med oss för att testa tankarna och idéerna ”på fältet” vänligen kontakta
worldboard@na.org. Det här är ett ”tillsammans kan vi” projekt och vi hoppas att ni kommer att hjälpa oss att ta idéerna från ritbordet in i verkliga livet. Vi kommer att lägga ut uppdateringar online allteftersom de blir tillgängliga på:
www.na.org/servicesystem.
Våra andra kommande projekt för den här cykeln kommer inte att påbörjas förrän senare under året. De är att lägga
ett ramverk för planeringen av traditionsboken och att revidera An Introduction to NA Meetings. Information kommer
att skickas ut efter vårt oktobermöte.
WCNA 35: eftersom vi firar sextio års tillfrisknande (vår diamantårsdag) vid det här världskonventet i Philadelphia
kommer vi helt säkert att leva upp till temat “Färden går vidare”. Tidiga registreringspaket kommer att finnas tillgängliga sent under året 2012. Vi kommer att meddela er i förväg om datumet då försäljningen börjar eller annars kan ni
gå till www.na.org/wcna för att hitta senaste nytt.
Vi skulle vilja utöka vårt fokus på de lärotillfällen vi har börjat hålla online och behöver er hjälp. Olika områden av
service som vi skulle vilja arbeta med är konvent, S&I och OR. Men vi har inte kontaktinformationen för de flesta av de
medlemmar som gör den här sortens service. Om du vill komma med och diskutera de här frågorna och lösningarna
med andra som gör samma service, vänligen skicka ditt namn, din e-post adress, serviceposition och region och/eller
distrikt till events@na.org för konvent, HandI@na.org för betrodda tjänare inom S&I och PR@na.org för betrodda
tjänare inom OR/OI.
Ekonomi: har var och en av oss någonsin funderat över vad som menas med att ”stödjande service”? Vi går alla på
möten och många av oss har deltagit i S&I paneler, sett PSA:er (Public Service Announcements) på teve och deltagit
i konvent. Så, vad är det om egentligen krävs för att service ska ske? Var och en av oss har ett ansvar att bidra och att
hjälpa andra medlemmar lära sig hur ekonomiska bidrag hjälper till att säkerställa att service kommer att utföras runt
om i världen och hemma på vår bakgård. Låt oss inspireras av vårt huvudsyfte och gå till handling för att bidra ekonomiskt genom vår portal på www.na.org/?ID=donation-external-index.

Gå till NAWS News på www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org
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Vi ägnade tid åt att gå igenom vår ekonomiska situation som den ser ut sedan den 31 maj 2012. Även om
vi är akut medvetna om att regionala bidrag märkbart
gått ner under det här räkenskapsåret kunde vi också se
att i realiteten har försäljningssiffrorna för litteratur, särskilt Basic Text gått ner avsevärt. Eftersom det här är ett
brett systemiskt problem genom hela gemenskapen
tror vi att den bästa färdriktningen är att upprätthålla
vårt strömlinjeformade arbetssätt och att fortsätta be
om ekonomiska bidrag för att stötta service.

INSPIRERAD AV
VÅRT HUVUDSYFTE
EN NY KONFERENSCYKEL
RÖR SIG FRAMÅT
Vi var med om ett produktivt, ambitiöst och ibland andlöst första styrelsemöte under 1114 juli i Chatsworth, Kalifornien. Vi startade upp veckan
genom att de nyligen valda styrelsemedlemmarna fick
en dag inriktad på orientering av den nya styrelsen för
att hjälpa dem att bekanta sig med interna riktlinjer,
procedurer och allmänna funktioner och aktiviteter för
styrelsemedlemmar. Vår andra dag hade rubriken ”reboot” vilket väsentligen innebär att börja på nytt som
en ny styrelse. Med arton styrelsemedlemmar är vi en
nyligen skapad styrelse som blandar erfarenhet med
nyligen valda medlemmar och kommer samman till en
styrelse. Under den här dagslånga sessionen bekräftade
vi våra värderingar och grundläggande regler och diskuterade hur vi ska genomföra vårt arbete med ett
fokus på att fungera som en strategisk styrelse. Utöver
det tog vi fram värderingar för teamarbete och diskuterade hur vi mäter mål och resultat, vad en känsla av
delat ledarskap är och vilka fokusområden vi har under
denna cykel. Det projekt som vi huvudsakligen kommer att fokusera på är servicesystemprojektet eftersom
styrelsen tjänar som arbetsgrupp för det. Vi talade om
vad vi behöver uppnå under den här cykeln gällande
servicesystemet inklusive att testa varje element i det
föreslagna systemet ute på fältet i olika miljöer (städer
och landsbygd). Vi identifierade också vilka diskussioner vi fortfarande behöver ha om frågor som ännu inte
är helt utvecklade i servicesystemförslagen, såsom litteraturdistribution eller zonforumens roll i systemet.

E-publikationer och app:ar diskuterades såväl som när
de ska släppas och vad de ska kosta och vi rundade
av våra diskussioner om teknologi genom att prata
om lanseringen av det nya forumet för konferensdeltagare och hur den nya NAWS hemsidan ska fungera.
Vi beslutade om ett tema för WCNA 35 som ska hållas
i Philadelphia (det sista WCNA i USA för fem år framåt)
– “Färden går vidare”. Sextio år av tillväxt och trettiofem
världskonvent senare erfar vi en fortsatt färd framåt
vilket gör temat idealiskt.
I avslutningen av vår verkligt motiverande första möte
för cykeln utvärderade vi WSC 2012 (vad gick bra och
hur kan vi bli bättre), diskuterade workshops för zonerna under cykeln och hur vi ser på det partnerskap som
vi förutser ska utvecklas och gick igenom de uppdrag
som har att göra med projektplanerna som fick stöd
vid WSC. Utöver det behövde vi besluta om längden
på mandaten för de elva styrelsemedlemmar som valts.
En del av er kanske minns från WSC att åtta styrelsemedlemmar kommer att tjäna i sex år och att valet av
elva styrelsemedlemmar innebär att tre ska tjäna under
fyra år. Längden på mandaten utsågs genom att dra
lotter ur en hatt. Åtta sexårsmedaljer och tre fyraårsmedaljer lades i hatten. De tre medlemmar som drog
fyraårsmedaljer var Paul C, MaryEllen P och Tali M. Vi
valde också vårt ledarskap för cykeln. Ron B tjänar som
ordförande, Franney J tjänar som vice ordförande, Arne
H-G tjänar som kassör och Jim B tjänar som sekreterare.

Vi uppmärksammade ämnesfrågorna (IDT:er) för
den här cykeln under torsdagen. Vi har tre frågor för
den här cykeln: Att stödja vår vision, Gruppsamvete,
delegering
och
redovisningsskyldighet
och
Samverkan (Principer framför personligheter). Vi
använde oss av brainstorming i smågrupper för att få
fram idéer och önskade resultat för dessa sessioner.
IDT:erna tycks vara av värde för våra medlemmar
och för styrelsen genom den feedback de ger från
regionerna. Vi kommer att meddela er när vi lägger
ut sammandragen och profilerna för sessionerna på
www.na.org.

EKONOMISK UPPDATERING
Temat för den här konferenscykeln
är ”Inspirerad av vårt huvudsyfte”.
Vi hoppas att det hjälper till att
stimulera och motivera oss i att
föra budskapet om tillfrisknande
vidare. Ja, att föra budskapet om
tillfrisknande vidare i NA kräver
pengar. Att öppna en ny grupp kräver pengar, att
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översätta och skicka litteratur till växande gemenskaper
var som helst i världen involverar pengar och att tillhandahålla service till medlemmar gör det nödvändigt
att ha pengar. Ibland vrider vi oss på våra stolar när ordet pengar kommer upp eller annars kanske vi väljer
att som strutsar stoppa huvudet i sanden. Ingen av oss
har någonsin varit betjänt av att förneka verkligheten.
När buskapet fördes vidare till oss började vi se på sanningen om våra liv.

stöd, även om några av dem hade snävare marginal än
tvåtredjedelar vilket en riktlinjesmotion skulle kräva.
Konferensen godkände också en plan att fortsätta arbeta med projektet under kommande cykel. Under det
här styrelsemötet fokuserade vi på vad det specifikt innebär för oss under de kommande två åren. Vilka servicesystemuppgifter behöver vi uppnå före nästa konferens?
Först talade vi om att en ”tvåårs cykel” i realiteten egentligen bara är ett fönster på femton månader för att göra
det mesta av arbetet från en konferens till en annan. Det
här mötet i juli var det första för den nya styrelsen och vi
kommer att godkänna material för 2014-års Conference
Agenda Report under oktobermötet 2013. Väsentligen
har vi mindre än ett och ett halvt år på oss att klara av det
mesta av arbetet för att vara förberedda för besluten och
diskussionerna vid nästa konferens.

Sanningen idag med att tillhandahålla service till en
global gemenskap är att varje medlem, grupp, distrikt
och/eller regioner behöver ge ekonomiska bidrag. Vi tycks
älska att höra om hur beroende i Östafrika eller Sibirien
hör budskapet om tillfrisknande, men det är inte gratis
service. Som ni säkert vet kostar litteraturöversättningar
och gemenskapsutveckling pengar.
En del kanske tänker ”jag lägger pengar i korgen och
så är det bra med det”, men hur skulle ditt liv vara
om dina föregångare hade tyckt att det var bra med
det under NA:s tidiga år? Andra kanske tänker att
”världsservice får pengar genom litteraturförsäljning, så
det finns inget behov att bidra ekonomiskt”. Medan det
å ena sidan är sant att världsservice får pengar genom
litteraturförsäljning befriar det å andra sidan inte oss
från vårt personliga ansvar att betala för oss och betala
framåt.

I det här erkännandet av tidsknapphet började vi ärligt
kartlägga vägen framför oss. Projektplanen som antogs
vid WSC 2012 förklarar:
...det vi hoppas presentera vid WSC 2014
är en bättre beskrivning och definition av
komponenterna i det föreslagna systemet såväl
som en plan för en övergång som beskriver
olika sätt att ta sig från där vi är idag till det nya
systemet – något som åstadkoms i stadier för
att möjliggöra kontinuitet i serviceutförande.

I dagsläget måste vi rapportera att litteraturförsäljningen har gått ner dramatiskt, särskilt försäljningen
av Basic Text. Vi behöver fortsätta be om ekonomiska
bidrag. Vi tycker verkligen inte om att säga ”nej, vi kan
inte komma till er serviceworkshop, nej, vi kan inte ge
er litteratur för ert evenemang, nej vi kan inte översätta
den litteraturen …” Vi tror att om var och en gav sin
egen beskärda del, vilket kan vara fem dollar för den
ena, femhundra för den andra och till och med femtusen för någon, kan vi kunna börja säga ja mycket oftare.
Vi inspireras av vårt huvudsyfte men för att fullgöra vår
förmåga att föra budskapet vidare runt om i världen
behöver vi pengar. Vi ber er att bidra genom portalen på
www.na.org/?ID-donation-external-index. För medlemmar som vill finns det möjlighet att göra inställningar för månatliga bidrag, vi erbjuder den möjligheten efter förfrågningar från medlemmar.

På det här mötet diskuterade vi behovet av att översätta ”teorin” i en del av idéerna i förslagen till faktisk ”tillämpning” för att kunna uppnå målen. Vi tror att ett av
de bästa sätten att göra det är att faktiskt testa idéerna
som presenteras i servicesystemförslagen ute på fältet.
Vi vet att det finns några lokala gemenskaper som redan experimenterar med implementeringen av delar av
servicesystemförslagen och vi gör härmed ett upprop
till alla andra som kan vara intresserade. Vi ber er kontakta oss om ni tror att er gemenskap skulle vilja skapa
gruppstödsenheter eller implementera en planeringssammankomst i gruppstödsenhetsstil eller pröva vilken
som helst av idéerna i servicesystemförslagen. Vi skulle
vilja kunna testa alla komponenter i förslagen i vilken
mån det än är möjligt. Det är förstås ett annorlunda
åtagande att till exempel skapa ett gruppforum för alla
möten i ett grannskap än att förena regioner så att de
täcker det geografiska området av en stat. Vi inser att
det vi kallar test i fält kommer att variera från plats till

SERVICESYSTEM
Som de flesta av er (kanske alla) redan vet antogs alla
resolutioner som hade att göra med servicesystemprojektet vid WSC 2012 och alla preliminära gillanden fick
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plats och vara beroende av vilken komponent som
testas, givet den korta tidsrymden och det faktum att
vi ännu inte är i implementeringsstadiet av projektet.
Till exempel hoppas vi diskutera hur en återförening
på statnivå skulle kunna se ut för en del regioner och
samla in information från andra regioner som redan
sträcker sig över hela stater och som testar processer
som konsensusbaserat beslutsfattande (CBDM) eller
planering. Men det kanske inte är möjligt att faktiskt
testa regional återförening i fält. Vi kommer inte att
säkert veta vad vi kan ta med i fälttestningen förrän vi
pratat mera med de gemenskaper som är engagerade.
Håll ögonen öppna för mer information i kommande
nummer av NAWS News.

WSC, dessa uppdrag beskrevs i 2012-års Conference
Approval Track (CAT). Vi lyfte fram våra diskussioner och
vår inriktning för varje projekt nedan.
Gemenskapens ämnesfrågor (IDT:er)

Vi nämnde tidigare att det kommer att komma
tre IDT:er för den här cykeln. På det här mötet skapade vi ramarna för materialet om frågorna och
vi kommer att gå igenom utkasten av materialet
och sessionsprofilerna innan de distribueras ut till
gemenskapen. Vi skulle önska att dessa diskuteras
av så många medlemmar som möjligt och önskar feedback på de här ämnena. För att upprepa,
ämnena för den här cykeln är: Gruppsamvete, delegation och redovisningsskyldighet, Samverkan
(Principer framför personligheter) och Att stödja
vår vision.

Under tiden kommer vi att hålla vidare diskussioner om
olika aspekter av servicesystemförslagen som behöver
fyllas ut eller utvecklas mera i detalj. Vår lista över frågor
är följande:

Traditionsboken

Den här boken har en
två-cyklig projektplan. Till
en början kommer vi att
använda teknologi och andra metoder för att samla
input från våra medlemmar.
Vi kommer att diskutera ett
ramverk för de följande stegen i processen på vårt styrelsemöte i oktober.

 Hur man tar hand om behoven hos
gemenskaper som ligger vid gränser och
gemenskaper som har särskilda etniska,
språkliga och kulturella omständigheter
 Litteraturdistribution, flödet av medel och
kostnader
 Regionala servicekontor, andra servicekontor,
juridiska entiteter samt konvent
 Alternativ för väldigt stora eller väldigt små
stater/nationer/provinser
 Zonernas roll i ett nytt system
 Kriterier för säte vid WSC
Låt oss veta om det är något på den här listan som ni anser
behöver vidare förklaring i servicesystemförslagen. Vi
kommer att ägna en del av varje styrelsemöte åt dessa
diskussioner. Utöver det vet vi att vi generellt behöver
förklara idéerna på ett enklare språk så att förslagen blir
lättare att förstå. Vi har hört att ni efterfrågat det och vi
jobbar på det. Vänligen fortsätt skriva eller ringa med
alla frågor och synpunkter. Det känns som om det har
tagit oss åratal för att få en bättre-än-vanligt-början på
att informera gemenskapen om det här projektet och
vi skulle vilja ha kvar samma momentum under den här
cykeln.

Offentliga relationer

Mycket av det vi kallar offentliga relationer tas redan upp under grundläggande service i NAWS
budget. Det här projektet kräver att det ska hållas
fokusgrupper för professionella inom medicin och
forskning. Vårt mål är att hålla en OR-fokusgrupp
under den här cykeln och har satt våren 2013 som
ett mål.
An Introduction to NA Meetings

Styrelsen reviderar den här pamfletten före
oktobermötet. Vid vårt nästa möte planerar
vi för gemenskapens gransknings och input
period och funderar över hur mycket tid som
behövs så att ett utkast i godkännandeformat
kan tas med i 2014-års Konferensagendarapport
(CAR) så att den förhoppningsvis kan bli en NAgemenskapsgodkänd pamflett.
Stöd av betrodda tjänare och utveckling

PROJEKT GODKÄNDA VID WSC

Det här projektet är en fortsättning av diskussioner som har hållits under tidigare cykler om ledarskapsutveckling. Vi ser det här tredje prioritetsprojektet som material med stöd för våra medlemmar

Utöver servicesystemet (ja, vi har fullt på faten) går vi
igenom ytterligare uppdrag från projekt godkända vid
4

Augusti 2012

villiga att bjuda in medlemmar (nuvarande betrodda
tjänare, före detta betrodda tjänare och NA-medlemmar i allmänhet) och välja en plats som kan rymma ett
ökat deltagande. Den här handlingen kan kräva ytterligare medel för större rum och att tillhandahålla lunch.
Vi är öppna för diskussioner om kostnader som har att
göra med att medlemmar deltar och kanske hjälpa till
att bära en del av de kostnaderna för zonerna. För att
kunna uppnå ett partnerskap är vi medvetna om behovet av att kommunicera i en dialog. Trots att vi har
uttryckt våra önskningar hjälper en dialog alla in i samtalet för att uppnå sina mål. Vi ser verkligen fram emot
att arbeta med zoner under denna cykel, vänligen kontakta oss gärna på worldboard@na.org.

för servicesystemprojektet. Genom att utveckla
”grund” resurserna för det här projektet kan vi hjälpa till att förbättra lokala ansträngningar att stödja
betrodda tjänare och serviceledare.
De här projekten representerar en hel del arbete och
det finns redan pågående ansvar för att rapportera och
samla in feedback, gemenskapsutveckling och resor,
såväl som annat pågående NAWS-arbete. Vår förmåga
att uppnå de här uppgifterna är avhängigt tillgängligheten av personal och ekonomiska resurser, såsom
vi ofta rapporterar.

PARTNERSKAP MED ZONER
I vår sammanfattning om WSC 2012 diskuterades sessionen om Zonernas roll. Vårt intryck från den sessionen
är att zonerna är villiga att vara partners med världsservice för att hålla workshops för lokala medlemmar. En
del av konferensdeltagarna i den här sessionen verkade
vara öppna för idén att tillhandahålla fredag kväll och
hela lördagen för workshops med världsservice. I vår
genomgång märkte vi att deltagarna tycktes vara öppna för att attrahera lokala medlemmar till zonmöten.
Vi ser dessa workshops som en fantastisk väg att dela
ut information om servicesystemet, undanröja rykten
och samla feedback från RD:er och medlemmar. Som
vi tidigare har sagt är ”tillsammans kan vi” en vinnande
attityd under den här cykeln.

GEMENSKAPSUTVECKLING
Under styrelsens ekonomiska session talade vi om gemenskapsutveckling. De grundläggande beståndsdelarna som skisseras nedan är avgörande för att det ska
lyckas och att lyckas innebär för oss att ha förmågan
att föra budskapet vidare till gemenskaper runt om i
världen. Våra diskussioner på det här mötet kretsade
kring den fjärde punkten – fortlöpande stöd.

Utöver fokus på servicesystemprojektet såg vi att workshops på zonforum skulle kunna vara en bra möjlighet
att diskutera lokal gemenskapsutveckling. Många av
oss associerar gemenskapsutveckling med länder långt
borta, men det är lika tillämpbart lokalt. I USA är till exempel många distrikt starka i städerna, men hur vi ska
hjälpa dem på landsbygden skulle kunna ses som en
gemenskapsutvecklingsfråga. Det finns förstås många
andra frågor såsom planering eller offentliga relationer
eller lokalt serviceutförande som skulle kunna vara del
av dagordningen på en workshop. Vårt mål är att samverka med delegaterna och skapa ett partnerskap för
planeringen av dessa workshops.

1. Planering och kommunikation
2. NA:s budskap på det lokala språket och kulturen
3. Offentliga relationer – relationer med behandling, hälsovård, regering, utbildning, etc.
4. Fortlöpande stöd i form av möten ansikte mot
ansikte, antingen med styrelsemedlemmar,
personal, world pool medlemmar eller lokala
betrodda tjänare
5. Närvaron av en kärleksfull högre makt
När vi håller workshops och har regelbunden kontakt
med planerad uppföljning tenderar nyare gemenskaper
att växa och frodas. Vår önskan är att föra fram utvecklingsplaner och aktiviteter för gemenskaper i samhällen
som behöver vårt samspel och vi är optimistiska och
tror att resurserna ska tillåta det.

Eftersom vi är väldigt medvetna om kostnader och bristen på pengar inser vi att vi behöver överväga minimitiden vi behöver ha på zonforumens dagordningar och
har beslutat att vi behöver minst sex till åtta timmar.
Vi inser att det kan innebära att man måste flytta om
zonens ärendesessioner och vi hoppas att zonerna är
villiga att göra det. Utöver det kan det här också betyda
en förskjutning i kultur. Med det menar vi att zoner blir
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Mobilversionen av vår hemsida m.na.org är också aktiv
och fungerande. Den är formgiven för smarttelefoner,
inte surfplattor och innehåller en förenklad version av
hemsidan. De besökare som vill se hela hemsidan har
även det alternativet.

WEBINARS
En del medlemmar kan redan ha hört talas om att vi
anordnar webinars online för regionala servicekontor och under den senaste tiden även för stegskrivarkommittéer som en del av Sponsorship Behind
the Walls. Dessa webinars erbjuder möjligheten att
utbyta information och att diskutera lösningar för
gemensamma problem. Vi försöker utöka webinarerna att täcka Konvent (för distrikt och regioner)
Sjukhus och institutionskommittéer (S&I) och Offentliga relationer/Offentlig informationskommittéer (OR/OI). För att kunna tillhandahålla denna service krävs det att medlemmar anmäler sig. Vänligen
skicka in ditt namn, kontaktinformation (e-post adress), position som betrodd tjänare och era regioner
såväl som tankar om vad ni skulle vilja diskutera, till:

ELEKTRONISKA PUBLIKATIONER, MOBIL
APPAR, DISKUSSIONSFORUMET FÖR
KONFERENSDELTAGARE…
Våra ansträngningar att använda teknologi utvecklas
på ett spännande sätt. Vi arbetar för närvarande på elektroniska format – används på datorer, smarttelefoner,
e-bokläsare och surfplattor – av Basic Text, vilket vi
håller på att betatesta. Vi planerar att släppa distributionen av elektroniska versioner av litteraturen genom
kommersiella portaler, Amazon och iTunes, medan vi
fortsätter att utforska frågorna kring hanteringen av digitala rättigheter och elektronisk
uppfyllning. ePub versionen av Basic Text
och Sponsorship kommer att finnas tillgängliga i slutet på september. Vi arbetar också för
närvarande på den elektroniska versionen
av Det fungerar: hur och varför och hoppas
ha det tillgängligt ungefär vid samma tid.
Notera att det här är oförstärkta versioner av
böckerna. När vi är redo att utveckla förstärkta versioner
av texterna kommer vi att meddela det innan publiceringen så som beslutats vid den förra konferensen.

 Events@na.org för konvent
 HandI@na.org för sjukhus och insti-

tutioner
 PR@na.org för offentliga relationer/

offentlig information
Vi ser med spänning fram emot möjligheten att kunna erbjuda den här servicen och
länka samma betrodda tjänare med andra
som utför samma service i deras respektive gemenskaper.
Medlemmar som är intresserade av servicesystemet
kommer inte att bli utan möjlighet att föra en dialog.
Vänligen håll ett öga på uppdateringar per e-post om
detaljerad information om servicesystemet och olika
vägar till diskussion.

Priset för det elektroniska formatet av Basic Text var
tvunget att sättas på ett annat sätt på grund av den
policy som portalerna vi använder har. Som ett resultat av deras policy kommer priset för onlineversionen
i dollar att vara åtta och nittio. Vi har haft en policy om
att alla format av en bok ska ha samma pris, men en del
portaler kräver en tjugo procentig rabatt på priset för
papperskopian. Eftersom det här kommer att vara vår
första erfarenhet av elektroniska format kommer vi att
observera och följa upp regelbundet eftersom vi inte
kan ge någon korrekt förutsägelse om hur det påverkar
försäljningen av vår trycka litteratur. Vi känner oss
optimistiska om att medlemmar kommer att fortsätta
vilja ha tryckt litteratur medan en del kanske kommer
att föredra de elektroniska publikationerna. Allteftersom vi fortsätter vår utveckling och andra böcker blir
tillgängliga i detta format kommer vi att lägga ut tillgänglighet och prissättning på www.na.org och ta
med det i våra uppdateringar från NAWS.

VÅR HEMSIDA OCH NYA
MOBILHEMSIDA
Vår nya och förbättrade hemsida lanserades den 15 juni.
Om ni ännu inte har varit där
uppmuntrar vi er att gå in och
titta på den förbättrade funktionaliteten. Vår första enkät
indikerade ett starkt stöd för
förbättringar. Vi tog hand om de
flesta av problemen i revisionen
men väntar fortfarande på ett
svar från Google om några av
problemen med kartor.
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gemenskap är en eftersträvansvärd bedrift för alla som
deltar.

Vi arbetar fortfarande på mobil apparna som kommer
att inkludera de dagliga meditationerna i Just for Today
och en mötessökare på Android och iOS (iPhone/iPad)
plattformarna. Vi planerar att släppa dessa i slutet av
september.

Vi inser att deltagande vid världskonventet kräver framförhållning och är i de tidiga stadierna av vår planering och ett av våra mål är förregistrering. Philadephia
kommer att vara ett konvent med endast förregistrering. Förregistrering hjälper oss att vara mer ansvariga
gällande mötesutrymmen. Med dess närhet till många städer i nordöst bör Philadelphia bli ett firande för
tusentals beroende. Vi uppmuntrar er att registrera er
och att boka resan tidigt.

Vi fortsätter att utforska möjligheten av att ha en
facebooksida för NAWS, men har ännu inte nått något
tydligt beslut om detta. Det finns för närvarande inget
sätt som vi känner till att förhindra kommentarer på
inlägg eller att göra den som ”gillar” sidan helt osynliga
för andra. Vår önskan var att skapa en informationsportal
med endast envägsinformation och full säkerhet för
våra medlemmars anonymitet. Vi kommer att diskutera
den här frågan vidare vid vårt oktobermöte.

I vår planering tittar vi på olika hotell som kan erbjuda
priser på medelnivå eftersom vi i San Diego fick betala
för överskott på rum och av det lärde oss vilken sorts
hotell det är som attraherar medlemmar. Vi strävar efter
att erbjuda ett antal olika hotell med varierande priser
i Philadelphia. Vårt mål är att ha ett särskilt pris för tidiga registreringar med ett hotellpaket under en viss
tidsperiod. Vi uppmuntrar medlemmar att boka rum
som är reserverade av NAWS och det här kommer att
vara det sista världskonventet i USA under fem år. Fira
med gamla vänner och möt nya vänner i något av hotellen NAWS har reservationer i. Vi har kontrakt med alla
hotell nära konventcentret och kommer därför inte att
ha några busstransporter till möten.

Vi är upptagna med att revidera diskussionsforumet för
konferensdeltagare för att säkerställa en högre nivå av
funktionalitet, möjligheten att använda den på mobiler
och att kunna ta emot inlägg automatiskt. Vi kommer
att skicka ett välkomst e-post till alla konferensdeltagare som närvarade vid WSC 2012 såväl som RD:ar
och alternerande som nyligen fått säte vid konferensen
eller som inte kunde närvara. Vi planerar att öppna den
senast den 1 september.
Dessa kommande svepande förändringar är spännande och har stor potential att tjäna gemenskapen.
För senaste nyheter om vad som händer i vår teknikhörna välkomnar vi er att besöka NAWS IT blogg på www.
naws.org/IT/. Det här är en blogg som personal från
NAWS Information Technology upprätthåller och den
innehåller information om IT projekt såväl som andra
ämnen av intresse för gemenskapens webmasters och
dem som noga följer NA teknolog.

Vi kommer att göra registreringsflyers och information
om boende tillgängligt så snart som möjligt och förutser att registrering ska finnas tillgängligt under senare
delen av 2012. Håll ögonen öppna på er e-post om
när flyern blir tillgänglig och gå in på konventdelen av
www.na.org för att få senaste nytt om WCNA 35.
Många medlemmar i och runt Philadelphia‘korridoren’
kanske vill tjäna i arbetsgruppen för WCNA 35. Vi använder oss av begreppet ‘korridor’ för att lyfta fram
Philadelphias närhet till många gemenskaper i nordöst.
Om du är intresserad av att tjäna ber vi dig att skriva
till worldboard@na.org före den 31 oktober 2012 med
namn, kontaktinformation och serviceerfarenhet. Vi ser
fram emot att arbeta tillsammans med er!

UPPDATERING
OM VÄRLDSKONVENT
WCNA 35 – 29 augusti – 1 september 2013
Philadelphia, Pennsylvania, USA
FÄRDEN GÅR VIDARE
Vårt tema talar om våra erfarenheter om tillfrisknande
och lyfter fram vår nya bok Living Clean: The Journey
Continues. WCNA 35 firar vår färd under sextio års tillväxt och frihet. Vi kanske har ansetts vara ”råa diamanter” under våra första år, numera syns vår strålglans genom tusentals medlemmar som tillfrisknar i etthundra
tjugonio länder. Vår väg till frihet från aktivt beroende
har inte varit lätt, ändå är det sannolikt att vårt firande
av vår färd och vår frihet tillsammans som en världsvid

Vi tror att Philadelphia verkligen är en fantastisk plats
för ett firande av vårt tillfrisknande och hoppas att ni
kommer att ansluta er till oss.
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att kontakta valbara medlemmar från World Pool för att
säkerställa att de är medvetna om RBZ-processen.
Vi diskuterade även en del förändringar till vår
urvalsprocess för att så tidigt som möjligt identifiera de
medlemmar som mest sannolikt kan nomineras. Vi är
medvetna om att det är känslomässigt påfrestande att
vara en av kandidaterna och allteftersom medlemmar
går genom processen blir de ombedda att svara på
frågor och ge oss information. Allt det här tar tid, energi
och åtagande.
Det finns två fokusområden. Den första är grundad i
tillfrisknandebakgrunden. För några cykler sedan bad
WSC oss att ställa några personliga tillfrisknande frågor
som verkade avgörande för att bli vald till alla kandidater. Den första frågan är: ”Har du en NA-sponsor? Om
inte, beskriv.” Den andra är: ”Har du arbetat med alla
NA:s tolv steg? Om inte, beskriv.” Under gångna cykler
har vi ställt de här frågorna till kandidaterna efter att de
gått igenom den blinda screeningen. Vår intention är
att flytta dem till allra första början och lägga in dem i
World Pool Information Form.

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL
Vi skulle vilja börja med att presentera 2012-2014-års
Human Resource Panel. De som tjänar under denna
konferenscykel är de återvändande medlemmarna Pat
P och Mark W och de nya panelmedlemmarna Lib E och
Dave J. Vårt första möte för den här konferenscykeln
hölls den 19-21 juli. Vi ägnade mötet åt att orientera
oss och bygga på teamet och tog sedan upp uppgiften
att diskutera och utvärdera vårt arbete fram emot mål
från den förra cykeln. Precis som världsstyrelsen, men i
mindre skala, fortsätter vi att använda arbetssättet med
en planeringscykel för att hjälpa oss att fokusera våra
ansträngningar och förbättras där vi kan. Resultatet är
att vi har några specifika mål och arbetssätt för den här
cykeln.

Det andra området vi diskuterade var servicebakgrund. Vår uppfattning är att WSC anser att servicebakgrund är avgörande i att övervägas för att göra service
för WSC. En medlem måste ha någon servicehistoria
som ledare i NA på lokal nivå eller ha varit involverad
i världsservice för att vara en tänkbar nominering. Med
det som grund kommer vi att använda den nuvarande
historiska serviceinformationen för de medlemmar
som har tjänat i ledarroller på lokal nivå eller på något
sätt inom världsservice.

Vårt första fokus är rekommendationsprocessen för RBZ
(Regioner, World Board, Zoner). För att ge en bakgrund
skapade vi en process genom vilka RBZ:erna som nämns
ovan kan föra fram kandidater för HRP att överväga. Det
låter dessa serviceorgan att överväga medlemmar för
potentiella nomineringar för världsstyrelsen, co-facilitator och HRP och att skicka oss de namnen. Det är viktigt
att notera att det här inte är en nominering utan snarare en rekommendation. RBZ-processen föregår HRP:s
första screening och säkerställer att RBZ-kandidaterna
kommer att bli intervjuade.

Vår intention är att använda oss av dessa två arbetssätt
för att flytta fram endast de medlemmar som mest sannolikt kommer att nomineras och tacka dem som inte
kommer att bli det på ett så tidigt stadium som möjligt.
För första gången sedan världsstyrelsen bildades har
WSC fyllt alla platser i styrelsen. Och med valet av elva
styrelsemedlemmar vid WSC 2012 kommer det bara
att finnas två styrelsemedlemmar vars ordinarie mandat tar slut vid WSC 2014. Med tanke på att våra riktlinjer kräver att vi för fram som mest två nomineringar
för varje tillgänglig plats kommer vi inte att nominera
fler än fyra medlemmar för dessa positioner i världsstyrelsen vid SC 2014. Så medan vi arbetar hårt på att
förbättra processen är vi också medvetna om att det
bara finns några få möjligheter för medlemmar att kunna nomineras under denna cykel.

I en ansträngning att se till att alla har gott om tid att
delta i RBZ-rekommendationsprocessen är en av förändringarna vi gör under den här cykeln att börja den
processen så fort som möjligt. Vi kommer att skicka ut
våra meddelanden till RBZ:erna tidigt i september i år,
sex månader tidigare än vi har gjort under föregående
cykler.
Vi inser vilket värde det här ”lokala” urvalet utgör och
uppmuntrar alla medlemmar som är intresserade av att
övervägas för service av WSC att också överväger en
RBZ-rekommendation. Som stöd för detta kommer vi
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För att ta upp något helt annat håller vi på att anpassa
försöket från förra cykeln där vi justerade mandaten för
våra panelmedlemmar. För den nuvarande konferenscykeln kommer var och en av våra återvändande panelmedlemmar att tjäna som panelledare. Pat P kommer att tjäna under första halvan av cykeln och Mark W
kommer att tjäna under den andra halvan. På detta sätt
kommer båda av våra mest erfarna medlemmar i HRP
kunna erbjuda sitt ledarskap.

KALENDER FÖR
2012-2014
Förfrågningar om resor
(övervägs per kvartal)
15 augusti för oktober–december

För närvarande finns den niohundratjugoett medlemmar i World Pool. World Pool Information Formulären
finns tillgängliga på vår hemsida på www.na.org eller
genom att ringa eller skriva till NA World Services.

15 november för januari–mars
World Unity Day 1 september 2012
WCNA 35 29 augusti-1 september 2013
Philadelphia, PA

Som alltid är er input och era kommentarer välkomna
och vi uppmuntrar er att kontakta oss på hrp@na.org.
Vi tackar er igen för ert stöd och vi ser fram emot att
rapportera mera allteftersom cykeln går framåt.
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