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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 nya gemenskapsgodkända bok, finns tillgänglig i både inbundet och pocketboks format. Båda säljs för 8 dollar och 75 cent. Den speciella minnesutgåvan finns fortfarande tillgänglig och kostar
30 dollar. Minnesutgåvan av Just for Today finns också fortfarande tillgänglig och kostar även den 30 dollar.
Vi kan erbjuda elektroniska versioner av Basic Text, Sponsorship och It Works: How and Why. De finns tillgängliga på
Amazon och iTunes butikerna genom länkar på vår hemsida.
WCNA 35: eftersom vi firar 60 år av tillfrisknande (vårt diamantjubileum) på detta världskonvent i Philadelphia, kommer vi säkerligen att leva upp till temat ”Färden går vidare”. Den tidiga registreringen är över. Man kan nu förregistrera
sig för 89 dollar och registrering på plats kommer att kosta 99 dollar. Vi behöver er hjälp för att effektivt kunna planera
för det här evenemanget och ber er därför att förregistrera er. Om ni behöver flyers eller vykort till ert möte var snäll och
bara fråga efter dem så skickar vi dem gratis eller om ni vill kan ni ladda hem en ensidig flyer på www.na.org/wcna. Hotellrummen som vikts för oss har haft en snabb åtgång, men det läggs till flera allteftersom och det finns fortfarande
rum kvar. För fortlöpande uppdatering om konventet gå till www.na.org/wcna.
Service System: vi fortsätter att fälttesta GSE:er och LSE:er. Om ni prövar någon aspekt av förslagen såsom
GSE:er, CBDM (konsensusbaserat beslutsfattande) osv, var snäll och dela med er av era erfarenheter till oss via
servicesystem@na.org. Ju mer hjälp vi kan få med att överföra idéerna i förslagen till faktisk tillämpning på lokal
nivå, desto lättare kommer det att bli för oss att utforma en övergångsplan som vi ska presentera vid WSC 2014. Uppdateringar om projektet kommer att läggas ut online allteftersom de blir klara: www.na.org/servicesystem.
Diskussioner vid WSC: vi överväger ett par specifika förslag som har att göra med WSC. De har att göra med borttagande av den automatiska finansieringen av alla delegaters deltagande i WSC samt deltagande för alternerande
delegater. Vi vill uppmuntra er att läsa rapporten på sidan 7 i det här numret av NAWS News och skicka in era tankar
om det till oss på worldboard@na.org.
Projektet för Traditionsboken: vi har fått input från dem av er som har hållit workshops i gemenskapen och använt
sessionsprofilen som finns att hämta på www.na.org/traditions. Tankarna och materialen ni har skickat in kommer
att bidra till att göra boken till en värdefull resurs för gemenskapen. Ett diskussionsforum för projektet kommer att
finnas tillgängligt senast i april i år och där kommer ni att kunna hitta en länk via vilken ni kan fortsätta lämna input
genom hela projektet på dess hemsida på www.na.org/traditions.
An Introduction to NA Meetings ligger ute för gemenskapens granskning och input till och med den 30 april 2013. En
projektplan presenterades vid WSC 2012 som anvisade att den här texten skulle genomgå processen för gemenskapens godkännande så att den kan publiceras som en informationspamflett. Ni hittar materialet och kan även lämna
input till den på projektets hemsida på www.na.org/intro. En råtext i godkännandeformat kommer att inkluderas i
2014-års CAR.
Webinarer online—dela erfarenhet: deltagandet på våra webinarer online har ökat och vi vill gärna uppmuntra flera
ordföranden på distrikts och regional nivå att delta. De serviceområden vi gärna vill sammanföra är konvent, S&I och OR.
Om ni vill komma med och diskutera problem och lösningar med andra som tjänar inom dessa områden var snäll och
skicka in namn, e-post adress, position som betrodd tjänare och hemmaregion och/eller distrikt till events@na.org för
konvent; HandI@na.org för dem som tjänar i S&I och PR@na.org för betrodda tjänare inom OR/OI.
Ekonomi: vi har gjort ett åtagande att tillhandahålla service i hela världen, vi älskar alla NA och är stolta över att
gemenskapen finns i 129 länder. Vi kan låta den kärleken och stoltheten avspegla sig i våra handlingar genom att vi
bidrar ekonomiskt genom portalen på www.na.org/contribute.
Gå till NAWS News på www.na.org/?ID=reports -nawsnews-nawsmain
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