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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.

För att få The NA Way måste du nu anmäla din prenumeration. En ny prenumeration kan skapas när som helst.
Oktobernumret var det sista som automatiskt skickades ut. Vänligen anmäl din prenumeration, e-prenumeration
(kostnadseﬀektivt!), pappersversion eller massutskick på www.na.org/subscribe. Vänligen sprid den här informationen till andra medlemmar.
Service System – Hemsidan för service system projektet ligger online och där ﬁnns allt material som har distribuerats sedan konferensen såväl som bakgrundsrapporter och aktuell uppdatering med förkortade versioner av
sessionsproﬁlerna för lokala workshops. Det ﬁnns också en länk till ett diskussionsforum för projektet. Uppdateringar kommer att läggas ut online allteftersom de blir tillgängliga. www.na.org/servicesystem.
Utökad deadline! Hjälp till att utforma framtidens NA-tillfrisknande litteratur. En litteraturenkät angående vad
vi ska ägna våra framtida ansträngningar åt ligger för närvarande utlagd på www.na.org/litsurvey. Vi har utökat
deadline till och med slutet av april 2011. Kom och var med och delta! Vi vill höra vad ni tycker.
Om du för närvarande är konferensdeltagare eller var det under 2008-2010-års cykel ber vi dig att registrera dig
på forumet för konferensdeltagare på http://disc.na.org. Detta forum kan läsas av vilken intresserad medlem som
helst. Vi har mycket att prata om under den här cykeln.
Vi har fortsatt att minska på kostnaderna överlag. Världsstyrelsen bidrar till de här ansträngningarna genom att
avboka vårt möte i mars. Vi fortsätter att be om ert ekonomiska stöd till att föra vidare budskapet runt om i världen. Vänligen gå till bidragsportalen för medlemmar på www.na.org/?ID=donation-external-index.
Det kommer att ske en femprocentig prisökning på hela vårt lager förutom Basic Text, som träder i kraft den första
juli 2011. Detaljer hittar ni på sidan fyra.
WCNA 34 kommer att hållas i San Diego i september 2011. Har du redan registrerat dig?? Vi vill att ni kommer och
ﬁrar ert tillfrisknande med oss! Håll koll på information om det här evenemanget på www.na.org/wcna.
“Living Clean” – Tack till alla medlemmar som deltog i den här processen; era ansträngningar bidrog till att skapa
ny tillfrisknandelitteratur. Godkännande formatet kommer att släppas i slutet på april 2011.
Vi har ﬂera nya produkter. Den sjätte upplagan av Basic Text på spanska såväl som en minnesutgåva av den spanska upplagan ﬁnns nu tillgängliga. Vi har för närvarande två nya färger av tri-plate medaljer i lager – pärlemor/
rosa och svart/silver. Det ﬁnns också en ny gåvoupplaga av It Works: How and Why. Vänligen se sidan med produkt
uppdateringar.
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Gå till NAWS News på http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org
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EN LITTERATURENKÄT OM VAD VI SKA FOKUSERA VÅRA
ANSTRÄNGNINGAR PÅ LIGGER UTE PÅ:
WWW.NA.ORG/LITSURVEY
DEADLINE ÄR 30 APRIL 2011.
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