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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: kapitel 2-6 är ute hos gemenskapen för granskning och input! Er input är värdefull:
www.na.org/traditions. De avslutande kapitlen (7–12) kommer att släppas för granskning och input i början
på juni 2015.
Beslutsfattande vid WSC: det vi fokuserat på först är sessionen för gamla ärenden. Vi uppmuntrar dem som
har förslag på ändringar av motionerna i Conference Agenda Report att skicka in dem så de kan tas med i
Conference Report så att alla konferensdeltagare kan granska dem före WSC. Vi ser också över redskap och
resurser som kan hjälpa WSC:s Cofacilitatatorer och undersöker elektronisk röstning för WSC.
Att planera vår framtid: arbetsgruppen har riktat in sig på att utveckla en workshop för zonernas roll, vilken
är menad att hjälpa zonerna att fundera över vad som är viktigt för dem och vad de är bra på. Workshopmaterialet är tillgängligt på www.na.org/idt. Arbetsgruppen har också haft några brainstorming sessioner
om framtiden för ”vårt” WSC men är inte ens i närheten av att göra en rekommendation, de diskuterar helt
enkelt olika idéer. Den övergripande frågan är: hur kan vi förbättra våra processer så att medlemmar och
grupper känner sig i kontakt med och som en del av ett världsvitt NA? Var vänlig och dela med er av era
tankar till oss på worldboard@na.org.
Delegaternas delningssession: arbetsgruppen har som uppgift att skapa ett ramverk för en session under
WSC 2016 där RD:ar pratar om ämnen och erfarenheter för att stärka enighet, såväl som att planera en workshop för lördag eftermiddag innan WSC öppnas. Arbetsgruppen utvecklar en kort enkät för att samla input
från konferensdeltagare som en hjälp att planera dessa sessioner.
Säte vid WSC: det skapades en arbetsgrupp för diskussion om säte vid konferensen med tre regionala delegater som för närvarande tjänar i arbetsgruppen Att planera vår framtid samt en medlem ur världsstyrelsen.
Den här arbetsgruppen kommer till en början att träffas virtuellt. Vårt mål är att revidera den regionala
profilen så att den innehåller mera objektiva och mätbara frågor till regioner som ansöker om säte vid konferensen.
Servicesystem: under denna cykel hoppas vi genomföra följande uppgifter: skriva ett utkast för Service System Basics, Local Service Basics och Group Support Basics; hålla webbmöten, etablera en hemsida för lokalt
utvecklade redskap och börja revidera några av utkasten för redskap på www.na.org/servicesystem.
Servicepamfletter: vi vill lyfta fram de här värdefulla resurserna för grupper och medlemmar–de finns online
på: www.na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets.
Webbmöten: deltagandet fortsätter att öka. Om ni vill delta och diskutera problem och lösningar, var vänlig
skicka in namn, 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 intagna, PR@na.org för OR/OI betrodda tjänare
och servicesystem@na.org för Service System.
Världskonventet: WCNA 36 börjar om två månader! Vi uppmuntrar er att registrera er på www.na.org/wcna
och dela med er till oss vid detta multikulturella, multispråkliga tillfrisknandefirandet.
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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