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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
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