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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.
Projektet för traditionsboken: arbetsgruppen har hållit sitt första möte och förbereder att hålla ett andra
möte i september. Efter det mötet kommer introduktionen och tradition ett att förberedas så att de kan gå
ut för granskning och input i oktober 2014. Vi är tacksamma om ni fortsätter att hålla miniworkshoparna om
traditionerna, vi behöver särskilt medlemmars erfarenhet av traditionerna sex till tolv. Besök vår hemsida:
www.na.org/traditions.
Andra projekt under denna konferenscykel:
•
Processer för WSC: en virtuell arbetsgrupp som kommer att hålla sitt första virtuella möte i september 2014.
•
RD-delningar: en virtuell arbetsgrupp som består av RD:ar som ska skapa en session till WSC 2016
med fokus på enighet.
•
NAWS hållbarhet: ett försök att säkerställa långsiktig bärkraft för NA World Services. Beskrivs i en
strategiska planen.
•
Utvärdering av distributionssystemet för litteratur. Ett projekt som behövts länge, detaljerna finns
i den strategiska planen.
•
Servicesystem: kommer att hålla två webinarer inriktade på lokal implementering av LSS och GSF
för de medlemmar som är i den övergången och för medlemmar som vill påbörja en sådan process. Skapandet av en kort och koncis pamflett som förklarar: ”Vad är en SPP?”
•
Arbetsgruppen för Reaching Out: utgörs av betrodda tjänare inom S&I som hjälper till med tidskriften för intagna medlemmar och S&I kommittéer.
•
Arbetsgruppen för The NA Way: en internationell rådgivande styrelse för gemenskapens tillfrisknandetidning.
•
Att planera för vår framtid: vi kommer att implementera den här virtuella arbetsgruppen senare
under den här konferenscykeln.
NA:s Copyright: vi ber om er hjälp att skydda NA:s egendom och säkra den för vår framtida gemenskap. Var
snäll och anslut er till oss i att ta ställning mot olaglig produktion och distribution av vår litteratur. För mer
information läs “NA Literature and Copyrights” som är utlagt online på www.na.org/FIPT.
Webinarer: deltagandet i våra webinarer fortsätter att öka. Om du vill vara med och diskutera problem och
lösningar, var snäll och skicka in ditt namn, din 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. (Webinarerna är på engelska. Ö.a.)
Världskonvent: efter det framgångsrika WCNA 35 ser vi fram emot WCNA 36 i Rio de Janeiro den 11–14 juni
2015. Gå till www.na.org/wcna för uppdaterad information.
Ekonomi: vi fortsätter att uppmuntra 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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