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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.
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