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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.
Vår nya gemenskapsgodkända bok Living Clean: The Journey Continues finns tillgänglig i både hårdpärms och pocketformat.
Båda säljs för 8 dollar och 75 cents. Ett begränsat antal minnesutgåvor kommer att finnas tillgängliga den 2 januari 2013 och
kommer att kosta 30 dollar.
Vi har (icke-förstärkta) elektroniska versioner av Basic Text, Sponsorship och It Works: How and Why tillgängliga. Dessa finns
att få för 8 dollar och 90 cents vardera på Amazon och iTunes butikerna som vi har länkat till vår hemsida.
WCNA 35: eftersom vi firar sextio år av tillfrisknande (vårt diamantfirande) på detta världskonvent i Philadelphia kommer vi
helt säkert att leva upp till temat ”Färden går vidare”. Det finns paketpriser för tidiga registreringar tillgängliga. Vi uppmuntrar er att registrera er för 79 dollar och boka hotellrum i något av rummet vikta för oss. Den här rabatten finns att få fram till
och med den 31 januari 2013. Alla som bokar ett rum i något av rummen vikta för oss före det datumet har förmånen att delta i en utlottning av tre gratisnätter på hotellet. Vi kommer att dra tre namn för den här ”early-bird” gåvan. För-registrering
för 89 dollar och de vikta hotellrummen kommer att finnas tillgängliga även efter januari månads slut. Registrering på plats
kommer att kosta 99 dollar. Vänligen gå till www.na.org/wcna för uppdateringar.
Service System: vi har påbörjat fälttestning för GSE:er och LSE:er. Om ni prövar någon aspekt av förslagen såsom GSE, konsensusbaserat beslutsfattande osv, är vi glada om ni vidarebefordrar era erfarenheter till oss på worldboard@na.org. Ju mer
hjälp vi kan få i att överföra idéerna i förslagen till verklig tillämpning på lokal nivå, desto lättare kommer det bli för oss att
lägga ramen för övergångsplanen som ska presenteras vid WSC 2014. Uppdateringar om projektet kommer att läggas ut
online vartefter de blir tillgängliga: www.na.org/servicesystem.
Projektet för traditionsboken: vi har påbörjat insamlingen av era idéer för hur den här boken skulle kunna se ut genom en
sessionsprofil som har använts i workshops ute i gemenskapen. Ni hittar den på www.na.org/traditions. Vi vill att den här
boken ska svara an på gemenskapens behov och vi behöver ert deltagande för att göra det möjligt. Vänligen skicka in era
erfarenheter och ert källmaterial till worldboard@na.org eller använd vårt onlineformulär för resultatinsamling från era
workshops: www.na.org/traditions. Tidigt nästa år kommer vi att starta upp ett diskussionsforum online som ska heta Traditions Discussion Board.
An Introduction to NA Meetings är ute för granskning och input från gemenskapen till och med den 30 april 2013. Det är
servicepamfletten som vi presenterade med en projektplan vid WSC 2012 för att få texten gemenskapsgodkänd som en
informationspamflett. Den kommer att finnas med i 2014-års CAR.
Som svar på input vid WSC 2012 har vi lanserat ett nytt diskussionsforum: Conference Participant Bulletin Board. Vi uppskattar delegaternas deltagande och styrelsen kommer att fortsätta att agera moderator och göra inlägg. Det här diskussionsforumet är endast till för konferensens deltagare (de som deltog vid WSC 2012 och alla som har blivit valda efter det). Det här
är ett slutet forum som är lösenordsskyddat, det skickar ut meddelanden om nya inlägg och är anpassad till mobiltelefoner.
Utöver de allmänna diskussionsforumen för NA-service kommer vi att skapa mera gemenskapsfokuserade forum senare
under året med ämnen som servicesystemprojektet, ämnesfrågorna (IDT:er) (Gruppsamvete, Delegering och redovisningsskyldighet, Samverkan och Att stödja vår vision) samt projektplanen för traditionshandboken.
Ett antal medlemmar har anmält sig till lärotillfällena online (webinars) och vi vill uppmuntra flera ordföranden från flera
distrikt och regioner att delta. De områden av service som vi skulle vilja sammanföra är konvent, S&I och OR. Om ni vill
vara delaktiga och diskutera problem och lösningar med andra som gör service inom dessa områden, vänligen skicka in
era namn, e-postadresser, er 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. Vi hoppas kunna starta dessa webinarer under
tidiga delen av 2013.
Ekonomi: även om vi nästan har uppnått våra budgetsiffror för försäljningen av BT och för regionala bidrag kommer vi som
gemenskap fortfarande till korta när det gäller att ge bidrag. Var och en av oss har ett personligt ansvar att bidra med vår
beskärda del. Vi har gjort ett åtagande att tillhandahålla service runt om i världen och vi älskar alla NA och är stolta över att
gemenskapen finns i 129 länder. Låt den kärleken och stoltheten återspeglas i våra handlingar och ge ekonomiska bidrag
genom vår portal på www.na.org/contribute.
Gå till NAWS News på www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org

Aktiviteter augusti – november 2012

budgetprognos. Försäljningen av den nyligen publicerade Living Clean: The Journey Continues har tagit fart.
Vi tror att det bästa vi kan göra är att upprätthålla vårt
strömlinjeformade arbetssätt och fortsätta att be om
ekonomiska bidrag för att stödja service.

INSPIRERAD AV
VÅRT HUVUDSYFTE
EN NY KONFERENSCYKEL
FORTSÄTTER ATT GÅ
FRAMÅT

WCNA 35 kommer att vara öppet för försäljning innan
den här rapporten färdigställts. Vi är glada över att kunna erbjuda paketpriser för ”early-bird” hotell/registrering under hela januari. De medlemmar som utnyttjar
”early-bird” paketet kommer också att komma med i en
utlottning om tre nätter av gratisboende på hotell. Vi
är nästan färdiga med förhandlingarna om underhållningen och kommer att lägga ut information allteftersom den blir tillgänglig på www.na.org/wcna. Vi
fortsätter att söka efter sätt för medlemmar att besöka
och utforska olika delar av Philadelphia genom utflykter till mål som Amish-landet, historiska Philadelphia
och dagsresor till andra platser.

Vi upplevde ett flitigt och motiverat styrelsemöte den 24-27 oktober i Chatsworth
Kalifornien. Vi började vårt styrelsemöte på onsdagen
med en diskussion om diskussionsforumet Conference
Participation Bulletin Board och godkände släppandet
av An Introduction to NA Meetings för gemenskapens
granskning och input mellan december – april 2013.
Eftermiddagen ägnades åt att diskutera konsensusbaserat beslutsfattande. Påföljande dag faciliterade Jim
Delizia en session om servicesystemprojektet. Vi förfinade vårt arbetssätt med fälttestningen, delade med
oss av vår förståelse av världsservicekonferensen (WSC)
och påbörjade en diskussion för tänkbara kriterier för
säte vid konferensen och även tillhandahållandet av
service för stora och små stater, nationer och provinser
(SNP:er). Det här är en diskussion som kommer att pågå
under längre tid. Vi kommer också att lägga in tid på
vår agenda under kommande möten för ämnen som
kräver ytterligare diskussion, till exempel sådant som
vilken roll zonforumen ska ha och hur litteraturdistributionen ska ske.

I slutet på vårt mest ambitiösa möte under den nuvarande cykeln gick vi i igenom kommande produkter
såsom minnesupplagan av Living Clean: The Journey
Continues och diskuterade utökningen av vårt varulager och övervägde förändringar i fraktkostnaderna
inom Europa.

EKONOMISK UPPDATERING
Medan försäljningen av böcker och bidrag från gemenskapen har ökat något ligger båda fortfarande
under budget. Regionala bidrag har i huvudsak ökat
genom deras inkomster från evenemang. Gruppbidrag
har på det hela taget ökat medan bidrag från individer
har minskat. Budgeten är godkänd av världsservicekonferensen (WSC) och vi vet att våra medlemmar vill ha
den service som budgeterats för. Det här är allas vår gemenskap och det är vårt personliga ansvar att tillhandahålla service till beroende som söker tillfrisknande
runt om i världen. Det vore fantastiskt att få uppleva den
dagen då vi inte längre förlitade oss på försäljningen
av Basic Text i någon större utsträckning utan istället
kunde finansiera den service som efterfrågas genom
den WSC godkända budgeten med medlemsbidrag. I
dagsläget är det inte vår verklighet och därför kommer
vi att upprätthålla vårt strömlinjeformade arbetssätt i
vårt serviceutförande och fortsätter att inkludera våra
böner om bidrag i NAWS News och i andra sammanhang.

Under fredagen diskuterade vi projektet för traditionsboken och vårt fokus på det under den här cykeln. Vi
gick igenom sessionsprofilen som är det första steget
för att samla input om vad gemenskapen kan tänkas
vilja ha från en traditionsbok. Vi gjorde ett test med
sessionen på en workshop i oktober och det verkar
som om det fanns en del intresse för att använda den.
Utöver sessionsprofilen kommer vi i början av 2013 att
lansera ett diskussionsforum liknande det vi hade för
Living Clean. Vi vill fånga upp så mycket som möjligt av
gemenskapens input innan vi skapar ett ramverk för
boken. Det är det bästa sättet att säkerställa att boken
verkligen lever upp till behoven hos gemenskapen och
vår rika erfarenhet av traditionerna.
Utöver detta diskuterade vi OR på fredagen och kommer att lyfta fram det som sades då längre ner i detta
nummer av NAWS News.
Vi ägnade tid åt att gå igenom vår ekonomiska situation
och förblir försiktigt optimistiska. Både försäljningen
av Basic Text och bidrag från regioner har börjat öka
något, men båda ligger under vår ganska konservativa

Försäljningen av Living Clean: The Journey Continues
förblir i linje med försäljningsprognosen. Vi inser att
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Direkta kostnader i medeltal
per beställning
2011/2012

Nuvarande avgiŌ

AvgiŌer from
1 juli 2013

TOTAL BESTÄLLNING 0,01 €-25,00 €

11.09 €

5.00 €

8.00 €

TOTAL BESTÄLLNING 25,01 €-50,00 €

15.95 €

7.00 €

10.00 €

TOTAL BESTÄLLNING 50.01 €-150.00 €

24.66 €

15%

20%

TOTAL BESTÄLLNING 150,01 €-500,00 €

46.33 €

12%

20%

TOTAL BESTÄLLNING ÖVER 500,00 €

124.55 €

6%

FAKTISKA KOSTNADER

WSO Europa fraktkostnader

många medlemmar precis nyligen
har blivit medvetna om denna nya
källa för tillfrisknande. Vi är glada
att höra ifrån väldigt många medlemmar som har startat upp Living
Clean möten och använder boken i
sitt mötesformat. Vår färd går vidare
liksom vårt tillfrisknande.

kommande bidrag och på deras förfrågan erbjuder vi
även den möjligheten.

SERVICESYSTEM
Vi har tillryggalagd en lång sträcka i servicesystemprojektet sedan vårt sista nummer av NAWS News. Under
denna cykel fokuserar vi på två huvudsakliga områden:
att fylla ut de delar i servicesystemförslagen som fortfarande är vaga eller behöver definieras och att testa
några av idéerna i förslagen ute på fältet. Vi har börjat
arbeta på båda fronter sedan vårt senaste styrelsemöte.
Vi kommer kort att beskriva några av höjdpunkterna
här. Som alltid vill vi att ni hör av er om ni har några
frågor eller undringar. Vi har skapat en särskild e-post
adress för projektet: servicesystem@na.org.

I ekonomidelen av vårt möte diskuterade vi faktiska
fraktkostnader på den europeiska kontinenten. Vi
upptäckte att vi i själva verket subventionerar frakten,
att medlemmar inte betalar de faktiska kostnaderna för
frakter. Vi kan inte fortsätta med det arbetssättet. Vår
ekonomi kräver att medlemmar i större utsträckning
betalar fraktkostnaderna i euro för att motsvara de faktiska kostnaderna för frakten. Den planerade ökningen
av fraktkostnaderna för försäljning genom WSO Europa
kommer att träda i kraft den 1 juli 2013.

Fälttestning

Som vi nämnde i e-postutskicket nyligen har vi påbörjat tester ute på fältet för några av idéerna i servicesystemförslagen. Formatet för fälttestningen är utlagt på
www.na.org/servicesystem och förklarar alla detaljer. Det finns ett antal gemenskaper runt om i världen
som redan har implementerat delar av servicesystemförslagen eller som har börjat prata om möjligheterna att göra det snart. Inom denna breda grupp har
vi utsett ett antal DSK:er som ska bli del av ”kärngemenskaperna” för fälttesterna. Dessa gemenskaper har
gått med på att forma LSE:er och/eller GSE:er på precis
samma sätt som de beskrivs i servicesystemförslagen.
De skickar oss allt sitt material—dagordningar, riktlinjer,
protokoll, andra redskap—och vi har gått med på att
kommunicera med dem regelbundet—åtminstone en
gång i månaden—och stötta dem på alla sätt vi kan.
Eftersom våra resurser är begränsade ligger alla dessa
kärngemenskaper i Nordamerika. Det kommer att göra
det lättare för oss att resa till dem om det behövs eller
att sammanföra medlemmar ur dessa gemenskaper för
rapportering och diskussion i slutet av fälttestningen,
om vi kommer att välja att ha ett sådant möte.

Skillnaden mellan faktiska kostnader för frakt och det
vi tar ut var ganska stor för en del kategorier och den
här justeringen kommer att föra oss närmare återhämtningen av faktiska kostnader för frakt. För beställningar
över 500 euro kommer vi att ta ut hela fraktkostnaden.
Det här är avgifter som tas ut av transportföretag och
omfattar inte några hanteringskostnader.
Som en avrundning av denna session av styrelsemötet
utforskade vi möjligheten att hyra ytterligare lagerutrymme i en byggnad bredvid NAWS i Chatsworth.
Vi har fyllt ut hela vår lagerkapacitet och använder för
närvarande ett annat lager en bit ifrån kontoret som
ytterligare utrymme. Vi förväntar oss att få tillgång till
kontrakterat utrymme i det nya lagret tidigt under 2013
för att ersätta det nuvarande externa lagret.
Vi förblir inspirerade av vårt huvudsyfte att kunna
uppfylla vår förmåga att föra budskapet vidare i hela
världen, men vi behöver ert ekonomiska stöd. Vi ber
er att fortsätta ge bidrag genom vår portal på www.
na.org/contribute. En del medlemmar har berättat
för oss att de skulle vilja lägga upp ett månatligen åter3
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Säte vid konferensen för stora och små stater,
nationer och provinser

Antalet kärngemenskaper är relativt litet, men vi är
intresserade av vilken gemenskap som helst som gör
egna fälttest eller som vill fälttesta idéerna i förslagen.
Låt oss veta om ni har anpassat idéerna i förslagen på
något sätt för att få dem att ”passa” bättre i er lokala
gemenskap. Vi lär oss lika mycket av svårigheterna som
av enkla övergångar. Allt som händer kan vara information som är till hjälp när vi gör utkastet för en övergångsplan.

Bland de ”pågående diskussionerna” finns behovet att
utveckla kriterier för att ge säte vid konferensen samt
det relaterade ämnet om vad som ska föreslås gällande serviceutförande i särskilt stora eller små stater,
nationer eller provinser där ett enda serviceorgan inte
verkar vara det vettigaste alternativet. Vi påbörjade
dessa diskussioner på vårt föregående styrelsemöte
och medan det var en bra diskussion anser vi oss inte
vara särskilt mycket närmare för att skissa på ett utkast för kriterier för säte vid konferensen eller ens göra
några rekommendationer för stora eller små SNP:er än
vi var före mötet. Till slut beslutade vi att det kan vara
mer produktivt att ha diskussioner om båda frågorna
om vi ”kopplar loss” dem från varandra. Det som verkar
klokast i relation till en struktur som säkerställer effektivt
serviceutförande i en väldigt stor eller väldigt liten stat,
nation eller provins kanske inte är det som är klokast
för en policy gällande säte vid konferensen. Vi lägger
frågan om säte vid konferensen åt sidan för närvarande
och kommer att återuppta diskussioner om serviceutförande i stater, nationer och provinser på vårt nästa
styrelsemöte.

Redskap

Vi arbetar med att utveckla redskap för fälttestningen.
Vi har lagt ut ganska många nya redskap för GSE:er på
hemsidan för servicesystemet och vi arbetar också på
redskap för LSE:er samt ett dokument för CBDM Basics (konsensusbaserat beslutsfattande). Var snäll och
skicka all input ni kan tänkas ha till oss om dessa dokument eller några erfarenheter av att arbeta med dem
om ni prövar att använda dem på lokal nivå. Vi hade
goda diskussioner om CBDM på vårt styrelsemöte
och ni kommer att se resultaten av det i utkasten för
CBDM Basics. Om ni använder er av konsensusbaserat
beslutsfattande på lokal nivå hoppas vi att ni skickar in
era redskap eller tankar kring det, om ni inte redan har
gjort det. Alla de här redskapen som vi utvecklar för fälttesterna förblir under arbete och vi förväntar oss att de
ska utvecklas allteftersom lär oss mera. Vi välkomnar era
insikter och idéer.

PROJEKTET FÖR TRADITIONSBOKEN
Så som vi tidigare rapporterat är projektet för traditionsboken upplagt för att sträcka sig över två konferenscykler där den första kommer att ägnas åt att samla
in gemenskapens tankar och input samt källmaterial.
Baserat på svaren från 2011-års litteraturenkät och på
våra kontakter med medlemmar på workshops och genom korrespondens är det tydligt att det finns många
olika idéer inom gemenskapen om hur den här boken
bör se ut. Vår förhoppning är att uppnå bred konsensus under den här cykeln. Projektplanen i 2014-års CAT
(Material för gemenskapens övervägande) kommer att
avspegla de idéer som har samlats in under den här
cykeln som något vi ser fram emot att använda nät det
skrivs ett utkast för boken under 2014–2016-års cykel.

Uppdatering av hemsidan

Under lång tid fram till och med konferensen och även
efter den låg det uteslutande information från före
WSC 2012 på hemsidan för servicesystemprojektet. Vi
har äntligen uppdaterat sidan och kommer regelbundet att lägga ut nytt material. Utöver de redskap som
vi skapat inför fälttesterna har vi lagt ut ett par PowerPoint-presentationer för lokala workshops—en ”grundläggande” session som ger en väldigt kort översikt av
servicesystemförslagen och en uppdateringssession
som förklarar projektets fokus under den innevarande
cykeln. Vi har också lagt ut ett dokument med rubriken
“Pågående diskussion gällande servicesystemförslagen” som tar upp en del av de områden i förslagen som
vi vet att vi behöver ta upp och prata om under den
här cykeln. Vi har lagt ut det här dokumentet så att ni
ska veta vad vi planerar att diskutera under kommande
styrelsemöten och för att ni ska kunna ge input på vilka
som helst av ämnena om ni vill. Vi uppmuntrar särskilt
dem som är engagerade på zonnivå att skicka in sina
tankar om zonernas roll i ett vitaliserat servicesystem.
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Vi har skapat en del resurser för att uppmuntra till diskussion och samla input, inklusive workshop material och ett inputformulär online. Dessa finns tillgängliga på projekthemsidan på www.na.org/traditions.
Vi planerar också att skapa ett diskussionsforum för
projektet som ska lanseras tidigt under 2013. Vi uppmuntrar er att hålla lokala workshops med hjälp av
sessionsmaterialen som vi skapat. Skicka in er input till
worldboard@na.org. (Vi välkomnar också alla kommentarer och förslag som ni kanske har gällande workshopmaterialen.) Baserat på ett e-postutskick vi gjorde
efter att styrelsemötet avslutades har vi redan börjat få
input. Det finns ett stort intresse för det här projektet
och vi är väldigt glada att ni börjat skicka in era idéer.
Vi planerar också att skapa ett ramverk för att hämta in
mer specifik erfarenhet av att arbeta med traditionerna senare under denna cykel. Vi vet också att det finns
olika resurser som medlemmar använder sig av för att
jobba med traditionerna och vi skulle vilja inkludera
dem som en del av informationen i vår insamlingsfas.
Var snäll och skicka oss eventuella redskap som ni har
och använder med era sponsorer eller sponsier.

Under detta styrelsemöte godkände vi att släppa pamfletten till gemenskapen för granskning och input. Vi
har utökat gransknings och input perioden till och med
den 30 april 2013—längre än de begärda tre månaderna—i förhoppningen om att producera den bästa
tänkbara pamfletten. Vi erbjuder förslag på frågor till
revideringen och hoppas att ni tar er tid att granska
dem och delta. Vi ser fram emot att höra ifrån er.

OFFENTLIGA RELATIONER
NAWS deltog vid International Society of Addiction
Medicine (ISAM) konferensen i Geneve, Schweiz
i oktober 2012. Vid denna
konferens presenterade den
icke-beroende forskaren och
läkaren som vi samverkat
med resultaten från sin enkät
för beroendeläkare.
Här är bakgrunden till detta: NAWS samverkade med
den forskande läkaren genom att samordna spridningen av enkäter till grupper i Pennsylvania, Florida och
Los Angeles, Kalifornien. Enkätresultaten skickades vidare till forskaren under 2011. Hans presentation 2012
avspeglar dessa resultat vilka i sin tur avspeglar och
validerar vår egen Membership Survey (Gemenskapsenkät). Vid någon tidpunkt i framtiden kommer resultaten
att publiceras i en medicinsk tidskrift.

AN INTRODUCTION TO NA MEETINGS
(En introduktion till NA-möten)

Den här servicepamfletten skapades av styrelsen efter
WSC 2006. Ursprungligen var den tänkt som en OR
resurs som professionella som skickar beroende till NA
skulle kunna ge ut med information om vad de kunde
förvänta sig på sitt första NA-möte. När vi funderade
över det tänkta syftet med pamfletten tyckte vi att det
här introducerande materialet mycket väl kunde tjäna
alla potentiella medlemmar – vilken beroende som helst
som kommer till ett NA-möte för första gången oavsett
hur de hamnar där. Därför föreslog vi en projektplan vid
WSC 2012 för att skapa en gemenskapsgodkänd IP
som kan användas på alla NA-möten.

Eftersom det här visade sig vara ett värdefullt första
samarbete överväger vi en samverkan för ytterligare en
enkät vars huvudsakliga målgrupp kommer att vara tillfrisknande veteraner. Denna forskare har talat med en
liten referensgrupp av tillfrisknande veteraner och samtalet om deras tillfrisknande i NA efter en konflikt bidrog
till att forma ramverket för en andra enkät. Målgruppen
för enkäten kommer att vara medlemmar i grupper med
ytterligare frågor för veteraner. Det här är fortfarande i
för-planerings stadiet, vi har inga definitiva arbetssätt
eller planer för detta i skrivande stund, men kommer att
rapportera om framstegen mot en andra enkät.
Eftersom NAWS deltog vid två medicinska konferenser,
ISAM och the American Society of Addiction Medicine
(ASAM), är vi väldigt medvetna om aktuella trender
inom beroendemedicinen. Nyligen reviderade ASAM
och the National Institute of Drug Abuse (NIDA) sin
definition av beroendet och karaktäriserar det som
en hjärnsjukdom som kan behandlas medicinskt. Det
5
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här är den sortens trend som kan
ha en direkt inverkan på NA:s gemenskap, vi kan komma att känna
effekten på våra tillfrisknandemöten. Den medicinska
behandlingen består oftast
av drogersättningsmediciner.
Många potentiella medlemmar
kan komma in på våra möten
och gå på dessa föreskrivna
mediciner för sin behandling. Vi
vet att vårt ansvar är att välkomna alla medlemmar och avstå från att bedöma en
medlems önskan vilket också belyses i vår tredje tradition. Som det står is Det fungerar: hur och varför “En
önskan är inte en vara som går att mäta”. Vi uppmuntrar
medlemmar att läsa servicepamfletten NA Groups and
Medication (NA-grupper och medicinering) och att läsa
In Times of Illness (I tider av sjukdom). Vi förstår att NA
är ett program med total avhållsamhet, men många av
oss har hört berättelser om medlemmar som gått på
möten i flera år innan de blev villiga att bli avhållsamma. Allteftersom en önskan om avhållsamhet växer hos
medlemmen fortsätter vi att välkomna dem till möten
i en atmosfär av tillfrisknande och tillhandahåller hoppet de behöver för att tro att de kan leva drogfria och
tillfriskna.

LÄROTILLFÄLLEN ONLINE
Vi fortsätter våra lärotillfällen online (webinars) med
medlemmar i stegarbetskommittéer som en del av
Sponsorship Behind the Walls (sponsorskap bakom
murarna). Dessa webinarer erbjuder en möjlighet att
dela information och att diskutera lösningar till gemensamma problem. Vi hoppas att flera medlemmar
i andra stegarbetskommittéer kommer att anmäla
sig och delta.
Som vi har nämnt i tidigare nummer av NAWS News
förväntar vi oss att hålla webinarer för offentliga relationer, sjukhus och institutioner och konvent. Vi
uppmuntras av de medlemmar som har anmält sig
för att delta, men tror ändå att det finns betrodda
tjänare som ännu inte är medvetna om den här möjligheten. Innan vi startar upp webinarerna ber vi alla
ordföranden i distrikt och regioner som ännu inte
har anmält sig att vänligen göra det och komma
med. Vi välkomnar allas erfarenhet och hoppas att
vi tillsammans kan finna lösningar på gemensamma
problem med OR, S&I och konventservice. Vi skulle
vilja starta webinarerna under januari 2013.
Vänligen skicka in ditt namn, din kontaktinformation (e-post adress), serviceposition och regiontillhörighet såväl som tankar om vad du skulle vilja
diskutera till:

Under denna diskussion gick vi igenom trusetee-bulletin #29 som skrevs på 80-talet och tycks uttrycka en
åsikt om yttre frågor, nämligen metadon. Vi anser att
servicepamfletten NA Groups and Medication (NAgrupper och medicinering) väsentligen tar upp samma problem utan att uttrycka en åsikt om någon yttre
fråga. Trustee-bulletin #29 kanske har fullgjort sin nytta
och skrevs under en period då vi hade mindre erfarenhet. Vi kommer att fortsätta utvärdera värdet av bulletin
#29 när vi påbörjar vår omvärldsundersökning i januari
2013.

• Events@na.org för konvent
• HandI@na.org för sjukhus och institutioner
• PR@na.org för offentliga relationer/
offentlig information
Vi tycker att det ska bli spännande att kunna erbjuda den här servicen och att föra samman betrodda
tjänare med andra som utför samma service i sina
respektive gemenskaper.
De medlemmar som är intresserade av servicesystemet kommer inte att lämnas utan möjlighet till dialog.
Vänligen håll ett öga på uppdateringar per e-post om
servicesystemprojektet och olika vägar att föra en diskussion om det.
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ELEKTRONISKA PUBLIKATIONER,
MOBILAPPAR, NAWS HEMSIDA

UPPDATERING INFÖR
VÄRLDSKONVENTET

IT-teamet har verkligen haft mycket att göra. Här är en
översikt med några punkter som visar vad vi har jobbat
med.

WCNA 35, 29 augusti – 1 september 2013
Philadelphia, Pennsylvania, USA

Hemsidan:

Med förtjusning kan vi rapportera att för-registrering
och hotellpaket finns ute till försäljning! Vi erbjuder en
early-bird registrering för 79 dollar till och med den 31
januari 2013. Vi hoppas att många medlemmar passar
på att utnyttja de hotellpaket vi gjort tillgängliga.
Vi har gjort vårt bästa för att skriva kontrakt med
hotell som verkar svara an på de behov medlemmar
illustrerade genom världskonventet i San Diego där
vi upplevde en förlust i hotellbokningarna. Eftersom
vi gärna vill att medlemmar använder de hotell vi har
kontrakt med kommer vi att ha en dragning för tre
gratisnätter för medlemmar som gör sina bokningar på
dessa hotell före deadline för early-bird registreringen.
Eftersom hotellen på det här konventet ligger nära
konventcentret kommer vi inte att erbjuda bussar för
transport till möten.

“FÄRDEN GÅR VIDARE”

• Lanserat en ny, men användarvänlig version i
juni med en ny användarenkät.
• Enkätsvar visar överväldigande (80%+) positiv
reaktion på utseende, känsla och funktion
• Hemsidan utvecklas ständigt som ett levande,
dynamiskt projekt
• Har i medeltal över 250 000 besök per månad
varav nästan 35% är per mobil (inklusive surfplattor),
• Lanserade en kartbaserad sökfunktion i oktober
– över 100 000 sökningar för möten per månad.
Mobila och digitala media:

• Mobil hemsida lanserad i augusti, återigen väl
mottagen (http://m.na.org). Mobilversion laddas automatiskt när den hämtas via en smartphone,
• Lansering av digitala versioner av Basic Text, It
Works How and Why och Sponsorship på Amazon och iTunes bokhandel i september,
• Arbete med mobilversionen av mötesfinnaren
för både Android och Apple smartphones – kan
förväntas tidigt under 2013

När deadline för early-bird registreringen har gått ut
kommer registreringen att kosta 89 dollar mellan februari och juli och registrering på plats kommer att kosta
99 dollar. Vi vill påminna om att WCNA 35 kommer att
vara ett evenemang där det krävs att man är registrerad.
Vi hoppas att ni kommer att registrera er tidigt. Ni kommer att spara pengar som ni kanske vill lägga på underhållning eller för en utflykt i Philadelphias omnejd.
Kontrakten för underhållningen är klara, vi har kontrakt
för blues och jazz luncher och är på väg att slutföra arrangemangen för underhållning under lördagskvällen.

annan eService

• Just for Today daglig e-post – långt över 60 000
prenumerationer skickas ut varje kväll,
• Diskussionsforum för distrikts- och regionservice såväl som särskilda områden såsom
översättningar,
• Forum för projekt är
under utveckling,
• Shoppingkorg revideras
för att göra den mer
användarvänlig vilket
kommer att vara klart
tidigt under 2013.

Eftersom många medlemmar planerar sin semester i
samband med världskonventet hoppas vi kunna erbjuda olika utflykter till platser omkring Philadelphia såsom bussresor genom Amish-landet och guidade turer
inom Philadelphia såsom till Liberty Bell. Vi har också
börjat diskutera möjligheten att ha en bankett på det
här konventet. Vi har inte haft någon sedan 2007 och
som gemenskap kanske vi vill fira NA:s 60-årsfirande
med en bankett. Det är trots allt vårt diamantfirande.
Ja, vår färd går definitivt vidare.
Förhoppningsvis har alla medlemmar som har en önskan att tjäna i arbetsgruppen för WCNA låtit oss veta
det före deadline den 31 oktober 2012. Vi kommer att
behöva alla erfarna medlemmar för att göra det här till
ett framgångsrikt konvent. Troligen kommer arbetsgruppen för konventet att hålla sitt första möte i feb7

Aktiviteter augusti – november 2012

ruari 2013. Vi ser verkligen fram emot att arbeta med
er! Vi förväntar oss att 17 000 medlemmar kommer och
deltar i det här firandet av tillfrisknande, tillsammans
kan vi göra det här konventet till ett minne för livet för
alla som deltar.

muntrar dem som fortfarande har det kvar att göra det
så snart som möjligt.
En påminnelse: deadline för att uppdatera sin WPIF är
den 31 augusti 2013 som en del av nomineringsprocessen för 2014-års WSC och den 31 oktober 2013 för inlämningar av RBZ förslag från regioner, världsstyrelsen
och zoner.

Gå till www.na.org/wcna för uppdateringar.

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL

Er input och alla kommentarer är 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 vidare.

Hälsningar från er Human Resource Panel. Eftersom
vi inte har träffats sedan det senaste numret av NAWS
News är vår rapport till er ganska kort.
Vi har tidigare rapporterat om syftet med att ge alla
rejält med tid att delta i RBZ rekommendationsprocessen. I mitten av september skickade vi därför ut e-post
till alla regionala delegater, kontakter i zonforumen
och världsstyrelsen. Det var hela sex månader tidigare
än under föregående konferenscykler. E-posten inkluderade en bilaga med en motiveringsenkät och ett
inlämningsformulär. Vi bad serviceorganen att fylla i
dessa formulär för varje kandidat de vill föra fram.

KALENDER
FÖR 2012-2014
Förfrågningar om resor
(övervägs per kvartal)
15 februari för april-juni
15 maj för juli-september
Ansökan om säte (inte som ett resultat av en regiondelning)
1 april 2013

Tidigt i oktober skickade vi e-post till alla aktiva World
Pool medlemmar och bad dem att fylla i en ny World
Pool Information Form (WPIF). WPIF:n innehåller numera några personliga tillfrisknandefrågor. Den här
förändringen skapades för oss för att vi ska kunna identifiera de medlemmar som mest troligen kommer att
nomineras och dem som ska kunna tackas för sitt intresse så tidigt i processen som möjligt. Tack till dem av
er som redan har uppdaterat era WPIF:er och vi upp-

Intro to NA Meetings granskning och input deadline
30 april 2013
WCNA 35 29 augusti-1 september 2013
Philadelphia, Pennsylvania, USA
World Service Conference 27 april–3 maj 2014
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Se kartan för NA-regioner online på www.na.org/conference eller köp den på www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content

