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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.
En elektronisk version av Living Clean: The Journey Continues finns nu tillgänglig tillsammans med Basic Text,
Sponsorship och It Works: How and Why. Dessa kan köpas från Amazon och iTunes butikerna som ni finner via
länkar på vår hemsida.
NAWS produktkatalog med priser för 2014 är publicerad online på www.na.org/?ID=catalog-products. Våra
särskilda paket med en numrerad minnesupplaga av Basic Text/mugg med tidslinje, Just for Today/Kalender
för 2014 och Living Clean/mugg finns tillgängliga på www.na.org.
WSC 2014: Konferensens agendarapport (CAR:en) och Material för konferensens godkännande (CAT:en)
finns tillgängliga på WSC:s hemsida på www.na.org/conference. Det finns också workshopmaterial att hämta
från den här sidan.
Projektet för An Introduction to NA Meetings: Godkännandeformatet för den här nya pamfletten finns som
bilaga i CAR:en. Vi kommer att rekommendera en del mindre ändringar i råtexten innan den publiceras för
att ta bort en potentiellt förvirrande hänvisning till ett NA-mötes huvudsyfte. Vi kommer också att rätta till
mindre typografiska misstag.
Världsservicekonferensen: I 2014-års CAR har två särskilda motioner har lagts fram som har att göra med
närvaro vid WSC. En har att göra med att inrätta en behovsprövad, snarare än en automatisk, finansiering
av delegaternas närvaro vid WSC. Den andra gäller att eliminera alternerande delegaters närvaro vid konferensen.
Servicesystem projektet: Vi lägger fram beslutsmaterial för lokal service in 2014-års CAR. Om konferensen
antar dem kommer en övergångsplan att erbjudas som en del av projektplanen för servicesystemprojektet
i CAT-materialet. Mer om detta projekt finns på hemsidan på www.na.org/servicesystem.
Projektet för traditionsboken: Planen för detta projekt finns i CAT-materialet. Vi tar emot nomineringar för
medlemmar till arbetsgruppen fram till den 1 april 2014. Vänligen använd nomineringsformen på projektets
hemsida. Var snäll och sprid information om vår ”En tradition per månad utmaning”. Allt workshopmaterial
och formuläret för input finns på www.na.org/traditions.
Offentliga relationer: Projektplanen för offentliga relationer i CAT:en innehåller detaljer om rundabordsmöten som vi hoppas organisera under den kommande cykeln med professionella inom vården. Vi hoppas
också att skapa Världsstyrelsegodkänt servicematerial som bättre kan hjälpa de professionella att förstå hur
NA är en resurs i samhället.
I CAT:en läggs ett antal revideringar av A Guide to World Services in NA fram. Det är allt från policys som inte
längre används till smärre ändringar i HRP:s policy.
Webinarer: Deltagandet på våra webinarer online fortsätter att öka. Om du vill komma med och diskutera
problem och lösningar, var snäll och skicka in ditt namn, e-post adress, position som betrodd tjänare och
region och/eller distrikt till events@na.org för konvent, HandI@na.org för S&I och kommittéer för stegarbete
med interner och PR@na.org för betrodda tjänare inom OR/OI.
Världskonvent: Efter det framgångsrika WCNA 35 ser vi fram emot WCNA 36 i Rio de Janeiro under juni månad 2015.
Ekonomi: Vi fortsätter att uppmuntra alla medlemmar att delta i NA Världsservices arbete genom att bidra
ekonomiskt genom vår portal på www.na.org/contribute.
Gå till NAWS News på www.na.org/nawsnews

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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INSPIRERAD
AV VÅRT
HUVUDSYFTE

EKONOMISK RAPPORT
I den föreslagna budgeten för 2014-2016 är vi försiktiga
med planerade utgifter och våra planerade inkomster
kan beskrivas som utplanade. Vi planerar inte för någon
påtagligt ökning i litteraturförsäljning annat än det som
är ett resultat av prisökningar.

VI NÄRMAR OSS
SNABBT WSC 2014

När ni går igenom den föreslagna budgeten kommer
ni se att vi kommer att ha en nettoförlust under budgetens och cykelns andra år vilket innebär att den planerade utplaningen av inkomster inte ger tillräckligt
med pengar för att täcka kostnader som vi anser vara
avgörande för den kommande cykeln. För att kunna
täcka den förmodade förlusten behöver vi använda
oss av operativa reserver. Det är på grund av sådant här
som vi upprätthåller reserver – för att täcka perioder
då kostnaderna är större än inkomsterna. Det är dock
inte något vi planerar att göra igen. Att förlita oss på
reservfinanser är inte ett hållbart arbetssätt. Vi fortsätter att hoppas på en framtid då vi är mindre beroende
av litteraturförsäljning och där medlemmarnas bidrag
är tillräckliga för att täcka kostnaderna på alla nivåer av
service. Hållbarhet i NA är mer än kostnaderna som har
att göra med konferensen eller världsservice, det här
påverkar vår världsvida gemenskap och utförandet av
service.

Vårt första styrelsemöte 2014 hölls mellan den 8 och
11 januari i Chatsworth, Kalifornien. Vi inledde onsdagen med diskussioner om ämnen i Konferensens agendarapport (CAR:en): processen för regionala förslag,
videoinspelningarna, input vi fått av delegater, CARworkshops vi deltagit i och andra frågor som har med
CAR:en att göra. Efter de diskussionerna ägnade vi oss
åt ämnen i Materialet för konferensens godkännande
(CAT:en): den strategiska planen och projektplaner samt
ett memorandum om säte vi konferensen.
Torsdagen började med en genomgång av de föreslagna ändringarna i A Guide to World Service in NA (GWSNA)
och den inledande sammanfattningen. Vi gick vidare
med diskussioner om synpunkter från delegater som
kommit fram i brev till styrelsen.
På fredagen klarade vi av vårt ansvar som företag, bland
annat en ekonomisk rapport från WCNA 35 och en rapport om WCNA 36 som ska hållas i Brasilien i juni 2015.
Vi fick också rapporter om utvecklingen av en mobilapp för Step Working Guides. Efter det kom de sista
ämnena för CAT-materialet, NAWS budget och den inledande sammanfattningen. I slutet av dagen delade vi
in oss i smågrupper för att diskutera idéer för sessioner
vid WSC 2014.
Den andra webinaren för WSC-deltagare var schemalagd till lördag morgon under vårt möte. Åttio delegater eller alternerande var med på webinaren. Vi fick
större internationellt deltagande på den här andra webinaren. När den var slut diskuterade vi vad vi tyckte
hade gått bra och vad vi kan förbättra för kommande
webinarer. Nästa webinar är inplanerat till lördagen den
22 mars 2014. Efter webinardiskussionen vände vi vår
uppmärksamhet till en diskussion om ledarskap för styrelsen under 2014-2016-års konferenscykel och det var
allt för detta möte.

CAR-ÄMNEN
Som vi nämnde i vår sammanfattning av styrelsemötet
ägnade vi en stund åt att lyssna på de styrelsemedlemmar som deltagit på CAR-workshops och som delade
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med sig av kommentarer från deltagarna. En del av det
återges nedan.

för WSC 2014 var mera instruktionsmässiga och var för
det mesta inriktade på att stoppa processer snarare än
att initiera nya arbetssätt eller projekt. På så sätt liknade
förslagen 2014 mer motioner än förslag, med syftet att
samla ja eller nej svar.

BILAGA A: AN INTRODUCTION TO NA MEETINGS
Många kände till att det här var en service pamflett och
att en projektplan godkändes vid WSC 2012 för att dra
den igenom processen att bli en gemenskapsgodkänd
pamflett. Den har reviderats efter en gransknings- och
inputperiod och finns nu i godkännandeformat i CARen. En konferensdeltagare tog upp en fundering om
användningen av frasen ”vårt huvudsyfte” som är på
sidan 47 i CAR-en. Poängen var att hänvisningen potentiellt är förvirrande. Vi har bara ett huvudsyfte vilket
beskrivs i tradition fem. Vi diskuterade synpunkten och
kommer att rekommendera för konferensen att de två
tankstrecken och de tre orden: “—our primary purpose—” ska tas bort från råtexten innan den publiceras.
Meningen flyter bra utan de tre orden.

Det gjorde oss osäkra på hur vi skulle gå vidare. Förslagen som lämnades in var mer motioner är förslag,
men som motioner skulle inte någon av dem ha uppnått kriterierna för att inkluderas i CAR-en, antingen för
att det var oklart vad de ville uppnå eller för att de bad
om handlingar som inte är möjliga att göra eller som
ligger utanför konferensens ramar. Som varande det
organ som är ansvarigt att tillämpa beslut för WSC mellan konferenserna beslutade vi att det bästa att göra var
att försöka sammanställa idéerna i förslagen så att de
kunde diskuteras och att ta med alla förslagen så som
de lämnats in som en bilaga till CAR-en. Vanligen brukar
vi inte översätta bilagorna i CAR-en, men det gjorde vi
denna gång eftersom vi ville att alla intresserade skulle
ha tillgång till informationen.

En annan delegat uppmärksammade oss på ett stavfel på sidan 28 i CAR-en där det nu står: “We encourage
you to read literature including the Basic Text and the
booklet In Time of Illness.” S-et i Times hade utelämnats
obemärkt. Vi kommer att rätta till misstaget innan publiceringen av pamfletten.

Vi gjorde fel vid flera tillfällen och ber om ursäkt för det.
Vi förutsåg inte den förvirring som uppstod som ett
resultat av för lite instruktioner i GWSNA och var därför inte tydliga nog före deadline för publicering. Vi var
inte beredda på det vi faktiskt fick in som ”förslag” och
vår kommunikation med delegater om deras material
blev därför lidande. Delegaterna har rätt att förvänta sig
tydlig information från oss i rättan tid och vi är fast beslutna att göra det bättre i framtiden.

PROCESSEN FÖR REGIONALA FÖRSLAG
Vi vet att processen
för regionala förslag
inför WSC 2014 var
frustrerande för en
del medlemmar och
vi tog oss tid på vårt
möte att gå igenom
processen och prata
om vad som hände under den här cykeln och hur vi
ska gå vidare. Vi inser att beskrivningen av förslagen i
GWSNA är bristfällig, delvis på grund av att processen
till sin natur är experimentell. När tanken om att använda oss av förslag hellre än motioner diskuterades
för första gången på WSC 2010 var intentionen, vilket
då förklarades, att lägga fram tankar för diskussion vid
konferensen. Det verkade fungera ganska bra vid WSC
2012 vilket var den första konferensen där regionala förslag lämnades in och togs med i CAR-en. Ett exempel av
de fem förslag som togs med i 2012-års CAR var idén till
en bok av artiklar som publicerats i NA Way under åren.
Ett annat förslag var att skapa skrivet servicematerial
om projekt och processer för litteratur och andra publikationer. De här förslagen var öppna frågor för diskussion. De var begreppsmässiga till sin natur. Förslagen

Så som vi rapporterar i sammanfattningen om GWSNA
i CAT-materialet planerar vi att skriva ett utkast för processen om förslag och motioner före Världsservicekonferensen (WSC).
Så som vi förklarade i CAR-en rekommenderar vi att vi
för att komma framåt återgår till motioner för gamla
ärenden och fortsätter att försöka utnyttja förslag för
nya ärenden. Nya ärenden verkar bättre lämpade för
diskussioner om nya idéer och då är förslag bättre. Det
kan vara så att vi, när konferensen fått lite tid på sig att
öva på att använda förslag i diskussioner under nya
ärenden, går tillbaka till någon form av bättre definierad förslagsprocess för CAR-en, men i dagsläget tycks
det enklast att återgå till regionala motioner i CAR-en.
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planering har lärt oss att vi behöver börja med en gemensam vision och en uppsättning syften eller mål.
När det gäller konferensen ger GWSNA så många olika
syften för WSC att det är svårt att se en tydlig väg till
några givna kriterier för att tilldela säte.

MATERIAL FÖR
KONFERENSENS
GODKÄNNANDE (CAT:EN)
CAT-en publicerades några
dagar tidigare än planerat
den 24 januari 2014 och
innehåller NAWS strategiska
plan med fyra föreslagna
projektplaner. Projektplanerna som läggs fram för
2014-2016 är för Servicesystem,
Traditionsboken,
Ämnesfrågor (IDT:er) och
Offentliga relationer. Utöver
det innehåller CAT:en NAWS
budget och ett memorandum om säte vid WSC och en beskrivning av föreslagna
ändringar i GWSNA.

I det här skedet verkar det klokast att prata med konferensen för att se om vi tillsammans kan gå framåt
mot en delad vision om hur man tilldelar säte vid konferensen. Vi planerar konferensdiskussioner om säte,
zonernas roll, framtiden för stat/nation/provinsorgan
vilket alla är frågor som har med varandra att göra (som
åtminstone tangerar varandra). Vi (styrelsen och konferensen) har många olika idéer om hur framtiden för
konferensen kan se ut. Att prata om det kan tillhandahålla den synergi som behövs för att lysa upp vägen
framåt. Allra minst kommer vi att bättre förstå varandras
tankar samt komplexiteten i frågorna.

EN GUIDE TILL VÄRLDSSERVICE I NA
(GWSNA)
Utöver de tidigare nämnda ändringarna gällande regionala
motioner och förslag finns det
flera andra möjliga revideringar i
GWSNA framlagt i 2014-års CAT.
Det rör allt från att ta bort policy
som inte längre används till att
ta bort mandatet för när HRP ska
välja sin ledare. GWSNA uppdateras varje konferenscykel för att avspegla aktuella deadlines och alla relevanta
beslut som fattats vid den senaste konferensen. Den
sortens beslut tas medvetet inte upp i CAT-utkasten.

SÄTE VID WSC
Så som vi rapporterar i sammanfattningen om säte vid
WSC rekommenderar vi att konferensen inte tilldelar
säte till någon region vid denna konferens. Vi är medvetna om att det här har varit vår rekommendation under tre cykler (sex år). Vi trodde uppriktigt att vi skulle ha
utvecklat kriterier för att tilldelas säte vid konferensen
långt före denna konferens, men vi har inte kunnat utveckla en rekommendation som inte verkar skapa lika
många problem som lösningar.
Vid den förra konferensen antog delegaterna en resolution att “Stat/nations/provins gränser är de huvudsakliga kriterierna för att tilldelas säte vid Världsservicekonferensen”. Därför började vi efter den konferensen
att diskutera vad kriterierna för att tilldelas säte skulle
kunna vara med detta som utgångspunkt. Men varje
samtal tycktes väcka lika många frågor som det besvarade: ska alla stater behandlas lika oavsett folkmängd
eller geografisk storlek? Hur är det med samhällen som
ligger i gränsland? När tilldelar vi säte för individuella
stater eller provinser i ett stort land med en stor NA-gemenskap – eller ska vi göra det alls? Vilka andra kriterier
behöver vi ha på plats?



Service System

Ett av projekten som föreslås för nästa cykel är en fortsättning av servicesystemprojektet. Vi nämner det i den
inledande sammanfattningen i CAT-en, men det är värt
att återge här, att det verkar finnas ett missförstånd om
den här projektplanen. Vi har hänvisat till det här projektet som en ”övergångsplan” eftersom den anger vilket arbete världsservice kan göra för att stötta gemenskaper i processen eller i att fundera på att övergå till
ett nytt system. Till exempel planerar vi att fortsätta utveckla redskap och resurser för lokal anpassning av servicesystemdelar såsom planering, gruppstödsforum,
mentorskap och konsensusbaserat beslutsfattande.

Alla de här frågorna, i anslutning till den smala marginal
som resolutionen antogs med 60-46-1-3 (ja-nej-avstårnärvarande men röstar inte), ledde oss till insikten om
att vi behöver backa tillbaka och tänka djupare på syftet med Världsservicekonferensen och hur vi kan få ett
informerat samvete och ett planeringsorgan. Strategisk
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Det här är inte någon plan där lokala gemenskaper får
instruktioner eller vägledning om hur de ska gå vidare,
den skisserar det arbete NAWS skulle kunna göra för att
stötta de ansträngningarna under de kommande två
åren.

Ett annat OR ämne i 2014-års CAT som vi har fått frågor om finns i den strategiska planen för 2014-2016. I
arbetssätt D-1 står det ”Att skapa en ny OR pamflett (liknande Information about NA) för professionella angående medicinering av beroendebehandling och NA:s
tredje tradition”. Som vi använder termen medicinering
av behandling innebär att beroendet nu är definierat
som en sjukdom och det vanligaste sättet för vården
att behandla sjukdomar är genom medicinering. Det är
ett problem som man i många delar av världen har haft
att göra med under lång tid och något som blivit mer
av ett problem i USA under de senaste åren. Pamfletten
är menad att informera professionella om att NA är en
resurs i samhället som kan vara till nytta för klienter som
ska gå över från medicinering till avhållsamhet. 2011års medlemsenkät från NAWS visar att fyrtionio procent
av de 17 492 som svarade hade påverkats av en instans
för behandling eller terapi för att komma till NA. Vi tror
att vi behöver upprätthålla dessa samverkansrelationer
med professionella inom beroendebehandling och
önskar att de ska se NA som en värdefull resurs i samhället. En av de vanligaste synsätten på NA i USA som vi
får höra av professionella inom beroendebehandling är
att medlemmar som är medicinerade inte är välkomna
i NA, så de hänvisar sina klienter till andra platser och
program. Det hjälper inte beroende att hitta sina jämlikar i tillfrisknandet i NA. Professionella inom beroendebehandling behöver känna till att NA är ett program
där medlemmar väljer total avhållsamhet, men att vi
har som mål att välkomna vem som än söker hjälp på
våra möten.

PROJEKTET FÖR
TRADITIONSBOKEN
Var snäll och hjälp oss sprida informationen om mini
workshoparna för traditionsboken och vår ”En tradition
per månad utmaning”. Material för en nittiominuters
workshop, mini workshops och inputformulär finns tillgängliga på www.na.org/traditions. En uppdaterad
projektplan som innehåller planer för en arbetsgrupp,
är med i den strategiska planen i Material för konferensens godkännande (CAT:en). Vi tar emot nomineringar
för medlemmar till arbetsgruppen fram till och med 1
april 2014 och en länk till nomineringsformuläret finns
på projektets hemsida.

OFFENTLIGA
RELATIONER

En av de viktigaste sakerna vi kan göra för att främja vårt huvudsyfte är att låta människor veta vilka,
vad och var vi är. Om vi gör det och behåller vårt
goda anseende, kommer vi förvisso att växa.
Basic Text, tradition tio

En projektplan för att hålla
rundabordssamtal med professionella finns i 2014-års
CAT. Vi har hållit en rundabordsdiskussion under den
gångna cykeln med beroendepsykiatriker och ledare
för större sjukvårdsskolor och funnit det ovärderligt för
att förstå deras syn på NA och att informera dem mer
om vårt program. Till och med grundläggande information som att vi är en världsvid gemenskap var något
många av deltagarna inte kände till. Vi skulle vilja följa
upp med våra tidigare deltagare och utöka målgruppen för den här sortens interaktiva samtal.

Vi har inte för avsikt att säga något om NA:s filosofi i
denna pamflett och det är inte ett material som är menat för våra egna medlemmar, som till exempel bulletin
nr tjugonio. Under gällande konferenspolicy kan ”serviceredskap, OR-material, bulletiner och annat material fortsätta att utvecklas och godkännas av Världsstyrelsen”. Om vi kan utveckla den här pamfletten under
kommande cykel ser vi inga problem med att skicka
ut den till konferensdeltagarna under en nittiodagars
gransknings- och inputperiod, vilket vi skulle göra med
en servicepamflett, om de är vad konferensen önskar.
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Till största delen räknas NAWS OR arbete som grundläggande service och tas inte upp i denna projektplan.
Vanligen deltar NAWS i fem eller flera konferenser för
professionella under ett räkenskapsår. När NA är en
återkommande deltagare märker de andra deltagarna
att NA är trovärdigt och pålitligt. En del undrar varför
det här är viktigt. Genom att NAWS deltar kan professionella få information om NA, ställa frågor om NA och
förhoppningsvis se värdet av NA för sina klienter. Det
finns många alternativa former av att behandla beroende – andra tolvstegsgemenskaper och olika läkemedel.
Det är viktigt att professionella som hänvisar beroende
känner till att NA finns och vad vi har att erbjuda. Nästan alla av oss kom till NA för att någon hade hört att
NA är till för beroende som vill sluta använda droger. OR
ansträngningar bidrar till att föra vidare budskapet om
tillfrisknande genom samverkan med professionella så
att beroende kan hitta till våra mötesrum.

Therapeutic Communities som presenterade NAWS
för ISAM:s ordförande 2014. Ordföranden för den kommande konferensen bjöd in NA att delta, erbjöd NA en
workshop och bad att det skulle hållas ett NA-möte på
konferensen. NA får större trovärdighet hos beroendeläkare och visar sig pålitligt genom sin ständiga närvaro. Fundera en stund på hur många beroende det
är runt om i världen som kanske kan förverkliga ett tillfrisknande tack vare dessa handlingar. Utöver detta bad
professorer från Malaysias universitet vid ISAM 2013 om
presentationer och erbjöd utrymme för NA-möten på
universitetet, vilket kommer att erbjuda flera möjligheter till tillfrisknande. Det hölls en presentation om NA
vid den här konferensen. Det kvarvarande dussintalet
workshops vid konferensen var inriktade på olika former av drogersättnings behandlingar.
Vid WCNA 35 i Philadelphia hölls två OR-panel workshops. En av dem inriktades på rättsväsendet och togs
emot väl, vilket indikerades av att det bara fanns ståplats för publiken. En av dem i panelen var från ett fängelse i Pennsylvania (PA). Före WCNA var samverkansrelationerna med staten Pennsylvanias rättsväsende
minimala. Ett litet steg vid WCNA har lett till att staten
har bett om en utbildning om NA för anstaltspersonal.
För närvarande samarbetar fyra regioner i Pennsylvania
för att gemensamt få detta till stånd.

I oktober 2013 deltog NAWS i en konferens, the International Federation of Nongovernmental Organizations
(IFNGO), i Macao som en är en särskild administrativ
region av Kina. Vid den konferensen fanns representanter från Förenta nationerna. Till alla beroendes fördel känner FN till NA och uppmuntrade deltagarna att
diskutera effektiviteten av NA med kinesiska medborgare. Det här är ett litet men betydelsefullt steg mot att
beroende i Kina ska kunna tillfriskna och det är ett första steg i Macao. Det här händer inte av en slump: NA
har uppvisat en samarbetsrelation med IFNGO och FN,
man känner till NA och utan det skulle den här sortens
samtal inte uppstå. Vi är ett steg närmare att nå beroende som försöker bli drogfria i Kina och Macao idag.

Med offentliga relationsansträngningar är regelbundenhet avgörande. Positiva resultat förverkligas över
tid, omedelbar behovstillfredsställelse är inte normen.
Man kan känna mer spänning och vördnad inför Kina,
men det är samma generella princip av regelbunden
ansträngning som fungerar i USA, Kanada och Europa.
Genom att vi deltar år efter år förstår de andra deltagarna att NA är en trovärdig och pålitlig resurs i samhället och det är mer sannolikt att de engagerar sig i
samtal med NA när vi ständigt
är där. NAWS fick belägg för
detta vid National Association
of Drug Court Professionals
(USA). Många fler behandlingshem och domare stannade för
att lära sig mer om NA och ställa
frågor än vi upplevt vid tidigare
konferenser, vilket fick oss att
tro att fler beroende finner NA
och tillfrisknar.

I november 2013 deltog NAWS i en konferens, the International Society of Addiction Medicine (ISAM), i Malaysia. Där fanns också ledaren för World Federation of

NYLIGEN PUBLICERADE PAMFLETTER PÅ BÅDE TRADITIONELL OCH FÖRENKLAD KINESISKA
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tidigt svar. Vi ber om ursäkt om du deltog och inte fick
din fråga besvarad. Vi arbetar fortfarande med att hitta
de mest effektiva sätten att använda den här teknologin. Vi vet att vi behöver bättre sätt att blanda frågorna
nästa gång så att fler personer får en möjlighet att ställa
åtminstone en fråga var. Om du deltog i båda webinarerna kanske du märkte att den första webinaren inte
hade frågorna synliga medan den andra hade det. Vi
vet inte om det var en förbättring att ha alla frågor synliga under webinaren. Det verkade faktiskt störande.
Efterson vi skickar ut alla frågor efter webinaren överväger vi att gå tillbaka till att inte ha dem synliga under
nästa webinar om konferensdeltagarna håller med oss
om det. Låt oss veta om ni har andra tankar om hur vi
kan förbättra webinaren för konferensdeltagare. Vi hoppas verkligen att de som inte kunde komma med den
här gången kommer med när vi håller nästa webinar
för WSC-deltagare i mars.

WEBINARER
Vi går framåt. Webinarerna erbjuder möjligheten att
utbyta information och diskutera lösningar för gemensamma problem. Nyligen höll vi en webinar för offentliga relationer och har en ny inplanerad i maj 2014. S&I
webinaren är planerad att hållas den 20 februari och
kommer att hållas igen i maj eller juni. Vi ber dem som
inte har anmält sig att komma med. Det är många som
anmält sig till OR (115) och för S&I är det något färre
(81). Vi antar att det finns många fler som kan vara intresserade men ännu inte har anmält sig. Vi är mycket
glada om ni vill komma med.
Stegarbetswebinaren för intagna hölls den 5 februari.
Vi tror att många fler stegarbetskommittéer för intagna
håller på att skapas och vi skulle vilja bjuda in er i denna
process. Vänligen anmäl er via HandI@na.org adressen och säg att ni vill delta i stegarbetswebinaren för
intagna.

RAPPORT OM
VÄRLDSKONVENTET

Vänligen skicka in namn, kontaktinformation (e-post
adress) position som betrodd tjänare och region såväl
som tankar om vad ni skulle vilja diskutera till:
Events@na.org för konvent,

WCNA 35,
Philadelphia,
Pennsylvania, USA
Som många av er kanske
vet hade WCNA 35 det
största antalet betalade
registreringar hittills i
världskonventets historia. Philadelphia kallas “staden med broderskärlek” och
vi kunde verkligen känna den andan. Philadelphia omfamnade deltagarna och de i sin tur tycktes omfamna
Philadelphia. En del av er har efterfrågat ekonomiska
resultat av konventet. En av de största kostnaderna och
det som mest låg bortom vår kontroll, och därför var
svår att budgetera för eller övervaka, var arbetet som
gjordes av personal på konventcentret, vilket var åtminstone fyrtio procent högre än i San Diego.

HandI@na.org för sjukhus och institutioner och
PR@na.org för offentliga relationer/offentlig information.
Vi har ännu inte hållit någon konventwebinar, men vi
planerar fortfarande att ha en. Vi uppskattar tålamodet
och förståelsen hos dem som redan anmält sig.

WEBINAR FÖR WSC-DELTAGARE
Vi höll vår andra webinar för WSC-deltagare lördagen
den 11 januari och var nöjda med att 80 delegater eller alternerande deltog och att det internationella deltagandet ökade. Vi hoppas att vi kan få ännu större
deltagande i framtiden och har planerat in vår tredje
webinar till den 22 mars. Skriv in det i era almanackor.
Vi fortsätter att söka efter sätt att förbättra den här teknologin.

Inte desto mindre lyckades vi på det stora hela hålla vår
budgetplan, främst på grund av rekordantalet registreringar på plats. Vi hade budgeterat för en vinst på 282
577 dollar och kunde ta in en vinst på 209 434 dollar.
Vi är väldigt tacksamma över att registreringarna var så
många. En mer fullständig rapport kommer att finnas
med i årsrapporten, Annual Report, som kommer ut
snart.

Vårt format var enkelt. Vi började med en kort presentation och sedan svarade styrelsen på frågor om CAR:en.
Webinaren var indelad i fyra delar (Motionerna 1–3,
Motionerna 4–6, regionala förslag och CAT-material)
där varje del innehöll 15-20 minuter för frågor. Vi hade
inte tid att svara på alla frågor, men vi skickade ut en
fullständig lista efter webinaren. En del frågor ställdes
i förväg och de som skickat in dem ställde ofta mer än
en fråga. Ibland fick bara de som skickat in sina frågor
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WCNA 36
11–14 juni 2015
Rio de Janeiro, Brasilien
Planläggningen fortsätter för Brasilien och vi hoppas
att alla medlemmar planerar för sitt eget deltagande. Vi
förutsätter att registrering och hotell kommer att finnas
till salu före juli 2014. För första gången någonsin erbjuder vi en avbetalningsplan för ett konvent och hoppas
att det kan hjälpa medlemmar i deras planering.

mått fokuserar på en medlems tillfrisknandebakgrund
och servicehistoria. Kort sagt fick kandidaterna svara på
tre tillfrisknandefrågor och också visa hur de fungerat
som ledare inom service lokalt bakåt i tiden eller varit
delaktiga i världsservice. Utfallet av den här ansträngningen blev som förväntat; vi identifierade de medlemmar som inte har de nödvändiga kvalifikationerna
mycket tidigare än under föregående cykler och vi fick
färre potentiella kandidater ur World Pool. En oväntad
konsekvens var att trots fem särskilda försök att informera medlemmar om nödvändigheten av att de skulle
uppdatera sin World Pool Information Form (WPIF)
genom att svara på tillfrisknandefrågorna, inklusive direkta e-brev, var det många som inte visste om det och
därför inte hade uppdaterat sin WPIF.

De flesta av de preliminära affärsarrangemangen kommer att göras i Brasilien eftersom det är klokast att göra
så. Servicekontoret i Brasilien är helt införstått med att
hjälpa till på alla sätt med konventet. Ja, brasilianerna
ser entusiastiskt fram emot förberedelserna av konventet och chansen att välkomna så många medlemmar
till sitt land.

Vi gjorde också en del förändringar i våra ansträngningar att få ett perspektiv på kandidaten från deras
lokala servicekommitté. Våra försök under den förra cykeln fick blandade resultat. Under den här cykeln ber vi
kandidaterna att be sin lokala servicekommitté om en
del specifik information som har att göra med medlemmens service i det förflutna. Vi tackar på förhand alla
betrodda tjänare i DSK:er och RSK:er som kanske blir
ombedda att tillhandahålla den informationen. Vi hoppas att det här nya arbetssättet kommer att ge bättre
resultat.

Något som är bra att notera, särskilt om ni planerar en
semester i Rio omedelbart före eller efter konventet, är
att platsen för konventet (ett område som heter Barra)
ligger trettio kilometer utanför Rio. Var medveten om
att det inte är nära till centrum av Rio från konventplatsen. Det finns vackra stränder i närheten av de flesta av
hotellen i Barra, precis som det gör i andra delar av Rio.
Vi kommer också att arrangera resor i Rio och runt om
i Brasilien både före och efter konventet för dem som
tillsammans med andra medlemmar vill utforska mer
av det här extraordinära landet.

För närvarande går vi igenom intervjuprocessen. Återigen prövar vi något nytt och har en del utmaningar. Vi
genomför kandidatintervjuerna på så sätt att de flesta
eller alla av de fyra HRP medlemmarna kan närvara vid
alla intervjuer. Vi har använt oss av Skype för det här
med varierad framgång. När vi är klara med processen
kommer vi att utvärdera det här arbetssättet och överväga alternativ för förbättring. Vi vill återigen tacka kandidaterna och referenterna till kandidaterna som har
tagit sig tid för dessa intervjuer. Informationen som vi
samlar in är ovärderlig för vår process.

Vackra stränder i överflöd väntar på dig! Håll öron och
ögon öppna för mera information.

HUMAN RESOURCE PANEL
Hälsningar igen från Human Resource Panel. Det är
ganska länge sedan som vi haft möjligheten att ge alla
en rapport om våra aktiviteter. Som ni kanske minns har
vi bara träffats två gånger under den gångna cykeln,
senast i juli 2013. Det här är det första tillfället vi kunnat rapportera sedan det mötet. På vårt möte i juli 2013
gick vi som en förberedelse för att börja nomineringsprocessen igenom alla aspekter av den processen, där
de huvudsakliga delarna är ett blint urval och en intervjudel. Vi tog oss också tid att gå igenom HRP:s handlingsplan och öva på vår bedömning av blinda urval
och förbereda oss inför kandidatintervjuerna.

Så som vi rapporterar i CAT-materialet ber vi om en förändring i HRP:s externa riktlinjer. Under de två gånga
cyklerna har vi experimenterat med flera sätt att välja
en panelledare och på bästa sätt använda de resurser
vi har. Under den här cykeln delar vi panelledarfunktionen i två tvååriga mandatperioder för att göra det
möjligt för båda panelmedlemmarna som är tillbaka att
tjäna i den funktionen. Vi tror att det är det bästa arbetssättet och har för avsikt att lägga till dessa detaljer i våra
interna riktlinjer med ert godkännande av de efterfrågade förändringarna i de externa riktlinjerna.

Så som vi då rapporterade, använde vi för första gången innan vi började med blinda urval, två skilda mått för
att identifiera de medlemmar som med störst sannolikhet kan bli tänkbara kandidater att nominera. Dessa
8

Februari 2014

Om vi blickar framåt kommer vi att samlas igen till vårt
sista möte i mars för att identifiera våra nomineringar
och rapportera resultatet i den kommande Conference
Report. Och vid WSC 2014 kommer vi att granska hela
vår process tillsammans med konferensens deltagare
som en del av vår HRP presentation. Som alltid välkomnar vi alla tankar och frågor. Tveka inte att kontakta oss
på hrp@na.org eller kontakta Roberta på Världsservicekontoret på 818-773-9999 anknytning 121.

KALENDER FÖR 2014
Förfrågan om NAWS deltagande (övervägs kvartalsvis)
15 januari för april–juni
15 mars för juli–september
Deadline för regionala rapporter:
15 februari 2014
förlängt till den 1 mars 2014
WSC rum & rese deadline: 15 mars 2014
Rum måste reserveras genom WSO. Kostnaden för ett
rum är 135 dollar per natt, vilket är 17 dollar mindre än
WSC 2012. Med skatt inräknat är det drygt 156 dollar
per natt per rum.
Världsservicekonferensen (WSC) 2014:
27 april–3 maj 2014
WCNA 36: 11–14 juni 2015, Rio de Janeiro, Brasilien
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