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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.
Deltagarna vid WSC antog enhälligt informationspamfletten #29, An Introduction to NA Meetings.
Servicesystem projektet: ”överenskommelserna i princip” för servicesystemet antogs med trefjärdedels
majoritet. Dessa kommer så småningom att tas med i A Guide to Local Services in Narcotics Anonymous
(GTLS) som ett alternativ för gemenskaper som vill börja använda sig av gruppstödforum, en lokal servicekonferens och en lokal servicestyrelse. Projektplanen som banar väg för att utveckla resurser och
redskap antogs också. Uppdateringar om detta kommer att läggas ut online allteftersom de blir klara:
se www.na.org/servicesystem.
Traditionsboken: en projektplan antogs som efterfrågar utveckling, granskning och input samt presentation av ett godkännandeformat under denna cykel. Kom med oss på www.na.org/traditions och få mer
information. Workshopmaterialet som vi har lagt ut är kortfattat och enkelt och skapar en mycket bra grund
för diskussioner och input.
OR nyheter: uppdaterade versioner av pamfletterna Membership Survey och Information about NA kommer
snart att finnas tillgängliga, vi strävar efter att släppa dem i juli 2014. De ska uppdateras för att avspegla
resultaten i 2013-års medlemsundersökning. Under den gångna cykeln fick vi in 16 750 svar på enkäten. Vi
håller webinarer en gång per tre till fyra månader om OR, S&I och stegarbete för intagna. Vänligen skriv till
PR@na.org eller HandI@na.org för att anmäla er till de här medlemsdrivna webbmötena.
Vi kommer att samordna virtuella arbetsgrupper och projektrelaterade webinarer under den kommande
cykeln. Om ni är intresserade av framtiden för WSC, servicesystemet eller beslutsfattande vid WSC ber vi er
att kontakta oss via worldboard@na.org.
Vi ägnade fem WSC sessioner åt ”Planera för vår framtid” som en global gemenskap. Dessa sessioner gjorde
att vi rör oss i samma riktning. Vi kommer att anstränga oss för att gå vidare med detta under cykeln och
kommer att engagera delegater i det vid workshops på zonforumen.
WCNA 36, Rio de Janeiro, Brasilien, 11 – 14 juni 2015: börja planera för att fira tillfrisknandet med oss. Prenumerera på uppdateringar om evenemanget på www.na.org/wcna for more information.
Ekonomi: vi nämnde i NAWS rapportsession att vi prioriterar långsiktig ekonomisk livskraft under den kommande cykeln, vi fokuserar på att NAWS ska vara hållbart. Utöver detta gav vi en översikt at frågorna som
berörs av FIPT när det gäller Basic Text och bad om medlemmarnas hjälp med att stoppa distributionen av
olaglig litteratur. Vi behöver alla skydda copyrighten för NA:s litteratur.
Gå till NAWS News på www.na.org/nawsnews
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