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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
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