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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.
Traditionsprojektet: Introduktionen och tradition ett har släppts för granskning och input. Vi vill uppmana
alla medlemmar att delta i den här processen: www.na.org/traditions. Utöver det önskar vi fortfarande input
till traditionerna två till tolv och hoppas att ni delar med er av er erfarenhet, styrka och hopp med oss.
Servicesystem: Vi ska hålla en serie webinarer och kommer att skapa tre pamfletter för medlemmarna som
riktas in på en enkel översikt av kärnprinciperna i servicesystemet, grundläggande material för gruppstöd
och grundläggande material för lokal service. Vänligen gå till www.na.org/servicesystem eller skicka in namn,
servicefunktion och region och/eller distrikt till servicesystem@na.org för att anmäla er till webinarerna.
Ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er): Vi vill uppmuntra medlemmar och serviceorgan
att pröva dessa och uppmuntrar er att skicka in era resultat till oss. De aktuella ämnesfrågorna är: Att
välkomna alla medlemmar, Planering samt Gruppstöd. De finns tillgängliga på: www.na.org/idt.
NA Copyrightfrågor: Vi ber om er hjälp att skydda NA:s egendom och säkra den för vår gemenskaps framtid.
Var snäll och stöd oss i att ta ställning mot illegal produktion och distribution av vår litteratur. För mer
information läs gärna “NA Literature and Copyrights” som finns utlagt på nätet på www.na.org/FIPT.
Servicepamfletter: Vi lyfter fram den här värdefulla resursen för grupper och medlemmar som finns
tillgänglig online på: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Webinarer: Deltagandet på våra webinarer fortsätter att öka. Om ni vill komma med och diskutera problem
och lösningar var vänlig och skicka in namn, servicefunktion 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 framgången med WCNA 35 ser vi fram emot WCNA 36 i Rio de Janeiro i juni 2015.
Ekonomi: Vi fortsätter att uppmuntra medlemmar att delta i NA Världsservices arbete genom att bidra
ekonomiskt genom vår portal på www.na.org/contribute.
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