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Höjdpunkter under WSC 2018
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Sinnesrobönen

Vad vi uppnådde

• Det här var det första WSC:et som någonsin
hållits där formella beslut fattades utan
parlamentarisk procedur.
• Irans RD och alternerande RD och Nya
Zealands alternerande RD kunde delta virtuellt
– även under smågruppsdiskussionerna.
• Zondelegater från fem zonforum deltog i
2018-års WSC som icke-röstande deltagare.
Konferensen antog en policy för zonforum
varigenom två eller flera regioner utan säte
ska kunna skicka en zondelegat till framtida
WSC:n med samma ”rättigheter” som regioner
med säte, såsom finansiering och möjligheten
att ta med en alternerande samt att kunna
rösta.
• Vi antog med konsensus ett upphävande av
inspektionsklausulen i FIPT Operational Rules
fram tills att en sådan ändring kan läggas fram
i 2020-års CAR. Vi kom fram till en resolution
om hur vi ska gå vidare med de förfrågningar
som kom in förra året; inspektionen har
genomförts och resultaten finns utlagda på
www.na.org/fipt.

Vi har en ny servicebön

“GUD, ge oss kunskap så att vi kan tjäna I
enlighet med dina gudomliga föreskrifter. Ingjut
i oss en förnimmelse av ditt syfte. Gör oss till
tjänare för din vilja och ge oss ett förbund av
osjälviskhet så att det här verkligen kan vara
ditt arbete, inte vårt, så att ingen beroende
någonstans ska behöva dö av beroendets fasor.”
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WSC 2018

Den första sessionen under 2018-års WSC
avslutades med sinnesrobönen på tjugofem
olika språk.

Vad kan jag
göra?
29 april – 5 maj

Olika sätt att engagera sig i arbetet
• Vi kommer att ordna speciella dagar för att fira
ämnen såsom service och sponsorskap och
kommer att utse en vecka då fokus ska ligga
på offentliga relationer I NA.
• Vi godkände följande Ämnesfrågor för
diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er)
för de kommande två åren. Tack till alla som
deltog i CAR-enkäten. Vänligen se
www.na.org/IDT.
• Att attrahera medlemmar till service
• Att föra vidare NA:s budskap och att göra
NA attraktivt
• Vi antog projektplaner för den här cykeln. Ni
kommer att få höra mera om dem kort efter
att Världsstyrelsen har haft möjlighet att
träffas. Håll utkik efter uppdateringar här:
www.na.org/projects.
• Framtidens WSC
• En ny bok för dagliga meditationer
• Informationspamflett för psykisk hälsa
• Utbildning och redskap
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