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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 informa-

tionen till andra medlemmar.

Service System – Hemsidan för service system projektet ligger online och där finns allt material som har distri-

buerats 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. Uppdate-

ringar 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 värl-

den. 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 span-

ska 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. 

Gå till NAWS News på http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain

HJÄLP TILL ATT SKAPA FRAMTIDEN FÖR NAS 

TILLFRISKNANDELITTERATUR 

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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VÅR VISION, VÅR FRAMTID

EN NY 

KONFERENSCYKEL 

ÖPPNAR SIG

Vi träffades den 19-22 januari 

2011 i Chatsworth, Kalifornien. 

Vår fyradagars dagordning var 

ambitiös. Vi hade många områden 

att klara av under det här mötet på grund av vårt beslut 

att ställa in vårt marsmöte. Vi ägnade två dagar åt att 

fokusera på service system projektet, den ena dagen 

gick vi igenom och diskuterade gemenskapens input 

på förslagen och den andra dagen faciliterades av 

Jim Delizia som hjälpte oss att förfina de reviderade 

förslagen. Våra partners i service system arbetsgruppen 

var också med under de här två dagarna. I det här 

numret av NAWS News finns ett sammandrag av 

huvudpunkterna och hemsidan är också en bra källa för 

aktuell och äldre information om det här projektet. Vi 

hoppas att ni tar er tid att gå till service system delen av 

vår hemsida, www.na.org/servicesystem. 

“Living Clean: The Journey Continues” avslutade sin sista 

gransknings och input period. Arbetsgruppen träffades 

i februari för att överväga input och arbeta in den i de 

kvarvarande kapitlen och göra klart den här boken om 

tillfrisknande till ett godkännandeformat som ska släppas 

i slutet på april. Vi är tacksamma för den ihärdighet som 

visats av den här arbetsgruppen och deras outtröttliga 

ansträngningar att framställa den här boken. Vi tackar 

alla som har deltagit i utvecklingsprocessen; en del 

medlemmar deltog genom granskningar och andra erbjöd 

källmaterial till boken. Tillsammans har vi skapat en bok 

om att leva i tillfrisknandet i vårt vardagsliv. Vi uppmuntrar 

alla medlemmar att läsa och förhoppningsvis njuta av 

godkännandeformatet av denna bok. 

Utöver att arbeta med två av våra största projekt under den här 

cykeln gick vi igenom och diskuterade rekommendationerna 

från styrelsens arbetsgrupp angående regionala och nya 

motioner vid WSC. Vi ger en djupgående rapport av vårt 

förslag längre ner i det här numret. Den omfattar bland 

annat vad vi föreslår stället för regionala motioner, istället för 

nya ärenden och ger en inblick i hur vi kom fram till den här 

experimentella processen. Vi vill att ni medlemmar förstår 

hur vi ämnar gå framåt och vi välkomnar era kommentarer. 

Vi önskar att kunna genomföra den här konferensen (2012-

års CAR och WSC) med den här planen och tillsammans se 

över den med er vid konferensen. Vi tror uppriktigt på att vi 

kan vara behjälpta av det här förslaget men vill ändå lära oss 

under vägens gång. 

Vår dagordning tog också upp planerna och 

registreringsuppgifterna för WCNA 34, prisökningen av 

litteratur i juli 2011 för alla lagervaror förutom Basic Text, 

FIPT-relaterade motioner samt litteraturenkäten. Vi ber 

alla som läser det här att vänligen be sina vänner att fylla i 

enkäten som kommer att finnas tillgänglig till och med april 

2011. Vi godkände valenkäten för regionala delegater och 

alternerande och håller på att gå igenom Planning Basics, ett 

häfte liknande PR Basics som ska hjälpa oss att bättre förstå 

stegen i planering och tillämpningen av planeringsstegen i 

våra lokala gemenskaper. 

Som avslutning på vårt produktiva möte gick vi igenom 

vårt nuvarande ekonomiska tillstånd som är statiskt. Både 

försäljningar och bidrag fortsätter att vara låga jämfört 

med tidigare år och gentemot 2010-2012-års WSC-

godkända budget. Vi kommer att fortsätta att tydligt och 

pliktskyldigt informera medlemmar om vårt behov av 

medel i våra kommunikationer under workshops och andra 

kommunikationskanaler. NA är en världsvid gemenskap 

med ett uppdrag som ligger oss alla närmast hjärtat. Vi tror 

att det nyligen antagna visions uttalandet vägleder oss i vårt 

mål att göra tillfrisknandet möjligt för varje beroende i varje 

hörn av världen och vi behöver ert fortsatta stöd. 

EKONOMISK UPPDATERING

Vi har talat mycket på senare tid om behovet att … investera 

i vår vision … men hur är det egentligen tillämpligt på oss 

som medlemmar i Anonyma Narkomaner?

Det är lätt att prata om hur de som kom före oss investerade 

sin tid och sina pengar för att säkerställa NAs tillväxt och 

spred budskapet om tillfrisknande och hur vi kan fortsätta i 

deras anda och göra ett åtagande och vara godhjärtade. En 

vision kan inte förverkligas utan service, vi behöver kunna 

svara an till medlemmar genom hela världen och kunna 

stötta deras serviceansträngningar. 

Men att möta den ekonomiska realiteten om dessa 

uppfattningar är svårare. I det här avsnittet av NAWS News 

brukar vi redovisa antalet dagar för drift av verksamheten, 

vilket för närvarande är 58, och be medlemmar att skicka 

bidrag. Inte mycket har ändrats i vår ekonomiska bild, våra 

dagar för drift av verksamheten fortsätter att upprätthålla ett 

skelett av service och personal. Vi har kunnat undvika att gå 

över till nästa fas (fas tre) av vår nödlägesplan genom att inte 

ersätta de sju personal som vi har förlorat sedan WSC 2010. 

Det är en femton procentig minskning av personalantalet 

som uteslutande hanterade projekt och gemenskapsservice. 

Vi fortsätter att minska på kostnader varhelst möjligt såsom 

det visas i följande diagram. Kostnader som har att göra 

med evenemang (världskonventet) har minskat varje år 

under de tre senaste redovisningsåren. Vi har minskat på 

kostnaderna för litteraturproduktionen sedan det senaste 

redovisningsåret och konferenskostnader för den senaste 

konferensen (2010) jämfört med den innan (2008). Det 

enda området vi medvetet inte har minskat ännu är 

gemenskapsutveckling vilket gäller sådant som tidskrifter, 
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NAWS KOSTNADER

WSC stöd Litteratur produktion

Gemenskapsutveckling Evenemang

workshops och litteratur till gemenskaper under utveckling. Vi tror att en nedskärning av den här servicen ytterligare skulle 

påverka vår gemenskaps framtida potential och möjligheten för beroende att höra vårt budskap. 

Tyvärr ökar dock inte våra inkomster. Vi hade en liten topp under ett år tack vare den sjätte upplagan av Basic Text såsom visas 

nedan och sedan såg vi en minskning av litteraturinkomsterna på 350 000 dollar året därpå. Inkomster av frivilliga bidrag har 

minskat varje år under de tre senaste redovisningsåren. Vi vet att vi inte är ensamma om att erfara ekonomiska begränsningar. 

Vi hör från den flesta kontor och regioner att de aldrig haft mindre att röra sig med och kämpar med att tillhandhålla service. 

Vi arbetar på sessionsprofiler för de nya självförsörjande pamfletterna och kommer att meddela er så snart de är tillgängliga. 

Det här är en diskussion om vårt nuvarande tillstånd och vår framtid som vi måste föra tillsammans.

NAWS INKOMSTER
Netto litteraturförsäljning Donationer

Vår vision är tydlig – att göra vårt budskap tillgängligt för varje beroende i världen som söker tillfrisknande från 

beroendesjukdomen. Vår Basic Text påminner oss i avsnittet om den sjunde traditionen att ”NA service förblir i behov av 

pengar… Vi behöver alla komma samman och genom att komma samman lär vi oss att vi är del av något större än oss själva”. 

Enkelhet klingar rätt. Vi skulle vilja att var och en av våra medlemmar går till www.na.org/?ID=donation-external-index och 

investerar i vår vision. Föreställ er hur många Basic Text som skulle kunna köpas till beroende som ännu inte har kommit till våra 

möten om varje medlem bidrog med fem dollar i månaden. 
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Den bästa nyheten är att vår gemenskap fortsätter att växa, 

vilket innebär att fler beroende både hör och tar till sig vårt 

enkla budskap. 

Utifrån en praktisk synvinkel är det vår plan att basera vår 

framtid på en mera självförsörjande ekonomisk modell som 

inte kräver att vi förlitar oss på litteraturförsäljning och som 

inte stöder grundläggande service genom evenemang och 

konvent. Men det är inte vår verklighet idag. Vi behöver 

fortsätta be varje medlem att ta del i att bidra till den 

gemenskap som räddade allas våra liv i en ansträngning att 

erbjuda samma möjlighet för beroende i hela världen.

PRISHÖJNING AV LITTERATUR 

NA World Services har skjutit upp alla generella prishöjningar 

sedan januari 2001. Även om vi har tvingats höja priset på 

enstaka artiklar efter det har vi inte gjort några generella 

prishöjningar på tio år. Givet ökade produktionskostnader 

och det nuvarande ekonomiska klimatet kan vi inte skjuta 

upp det längre. En femprocentig generell prisökning 

kommer att träda i kraft den första juli 2011 och gäller alla 

artiklar i lagret förutom Basic Text. 

I slutet av 2008 höjde den sjätte upplagan priset på 

Basic Text pågrund av skillnaden i storlek. Även om 

produktionskostnaderna ökar och vi tror att vi kommer 

att tvingas höja priset i framtiden, är vi inte redo att göra 

den höjningen nu. Uppfattningen hos många av våra 

medlemmar är att vår bok är dyr. För andra inbundna böcker 

skulle US $11 vara billigt. Hellre än att höja priset för boken nu 

hoppas vi kunna föra en diskussion om hur vi ska finansiera 

vår service och kostnaden för litteratur. Det verkar enklare 

att föra den diskussionen om vi inte ökar kostnaden för vår 

grundläggande bok. 

Vår nuvarande ekonomiska modell håller oss bundna till 

att förlita oss på försäljning av NA litteratur för att fullfölja 

våra serviceansträngningar. Vårt mål är att service i större 

utsträckning ska betalas för mera genom medlemmarnas 

bidrag heller än att vi förlitar oss på försäljningen av vår 

ursprungliga tillfrisknandebok. Så, i dagsläget kommer 

prishöjningen att vara fem procent på alla artiklar i lagret 

inklusive nyckelringar och medaljer, häften, pamfletter och 

alla böcker med tillfrisknande litteratur förutom Basic Text. 

Det här kommer att gälla WSO i Chatsworth, i Europa och 

i Canada. Vi inser att alla prisökningar är obekväma även i 

goda tider, men produktions och fraktkostnader står inte 

stilla. Vi känner alla till realiteten att det mesta ökar i kostnad 

över tid. NA står inte utanför den verkligheten. 

Vi kommer att fortsätta uppskovet för den tidigare 

utannonserade ökningen för WSO Europa som är till för att 

balansera konverteringar mellan dollar och euro. Efter en 

undersökning av kontorets ”break even” nivå beslutade vi oss 

för att vänta med den ökningen för närvarande. Vi kommer 

att fortsätta överse aktiviteterna och kostnaderna för WSO-E 

och om det någon gång i framtiden krävs prisökningar 

kommer vi att informera om det i god tid. 

SERVICE SYSTEM

Som många av er (kanske de flesta) redan vet hade vi ett 

gemensamt möte med service system arbetsgruppen igen 

i januari. Vi gick igenom den input vi fått in för de första 

utkasten av förslagen och pratade om våra intryck från de 

olika service system workshoparna och sessionerna vi har 

faciliterat och deltagit i. 

När vi gjorde våra massutskick till delegaterna fattade vi en 

del beslut om hur vi ska revidera förslagen—både hur vi ska 

förfina några av de befintliga idéerna om struktur och vad 

som ska läggas till i det här skedet av processen. Det är helt 

klart att det här fortsätter att vara ett projekt under arbete. 

Vi arbetar just nu på revideringarna och räknar med att 

kunna skicka ut dem under mars månad. Under tiden finns 

uppdateringen från februari 2011 utlagd på hemsidan, om 

ni inte redan har läst den, och den erbjuder en kort förklaring 

om vad vi förväntar oss att förändringarna ska bli: www.
na.org/servicesystem. De här ”andra utkast” förslagen 

kommer att utgöra grunden för de samtal som kommer 

att bidra till att forma materialet till konferensens agenda 

rapport (CARen). För närvarande förväntar vi oss att inkludera 

en uppsättning ”överenskommelser i princip” att fatta beslut 

om vid konferensen. Vi förväntar oss också att presentera 

en projektplan för något slags övergångsarbetsgrupp (den 

 Globa NUSA

 Icke-USA Icke-USA utan Iran

®

INPUT PÅ DE FÖRSTA UTKASTEN AV 
FÖRSLAGEN

Vi fick input från:

63 enskilda medlemmar, 6 grupper, 14 DSKer, 27 RSKer, 18 
workshops (exklusive de 5 NAWS workshoparna i USA)

10 länder: Kanada (3 provinser), Finland, Honduras, 
Mexico, Panama, South Africa, Sweden, USA (30 stater), 
Storbritannien, och Venezuela
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projektplanen skulle inkluderas i utskicket för material för 

konferensens godkännande (CATen) tillsammans med alla 

andra projektplaner).

Vi fortsätter att välkomna era idéer och er input om vårt 

service system. Vilken typ av förändringar kan vi göra för att 

effektivt föra budskapet vidare? Ett av områdena vi specifikt 

söker mera information om är delade service ansträngningar. 

Om ni har någon erfarenhet av att framgångsrikt ha haft en 

delad servicekommitté av något slag skulle vi vilja höra hur 

det har gått. Vi är särskilt intresserade av att höra om hur 

ni hanterat de potentiella fallgroparna och utmaningarna 

för redovisningsskyldighet och delegering i ett organ som 

formats för delad service mellan till exempel två DSKer. 

Vänligen skriv till oss på worldboard@na.org ch berätta 

om era bästa arbetssätt.

Tack för er hjälp hittills i att sprida information om det 

här projektet, för att ni hållit workshops och pratat om 

idéerna på kommittémöten, skickat oss input och i 

största allmänhet försökt hjälpa oss att gå framåt i den här 

förändringsprocessen. Tillsammans kan vi.

UNITED STATES SERVICE CONFERENCE

Vi har fått ett antal förfrågningar om en amerikansk 

gemenskapssammankomst eller, förkortat, USSC. Det kanske 

finns antaganden om att det här antingen är del av service 

system projektet eller ett gensvar till det, men så är inte fallet. 

Vi är inne på det tredje året av service system projektet och 

har bara sett samma e-post utskick som de flesta av er har. 

Eftersom det här evenemanget inte koordineras av några 

behörigt valda representanter eller ett registrerat distrikt, en 

region eller zon känner vi oss inte helt tillfreds med att ge 

någon kommentar. Det finns frågor rörande NAWS i deras 

material och vi svarar gärna på de frågorna. En amerikansk 

konferens är inte en idé som vi tror kommer att bättre hjälpa 

oss att fullgöra vårt huvudsyfte, annars skulle vi ha inkluderat 

det i service system förslagen. Som alltid är vi öppna för era 

frågor, idéer och kommentarer. 

LITTERATUR ENKÄTEN

UTÖKAD DEADLINE  GÖR DIN RÖST HÖRD!!

Den här enkäten har 

legat online på www.
na.org och det finns 

fortfarande tid att låta 

oss veta vad ni tycker 

om utveckling av 

tillfrisknande litteratur. 

Alla medlemmar kan 

fylla i den online eller faxa in sina svar till oss. Vi ber om er 

hjälp att informera medlemmar om den här möjligheten 

att ge värdefull input för utvecklingen av vår kommande 

tillfrisknandelitteratur. Vi har bara fått in lite över sextonhundra 

ifyllda enkäter på vår hemsida na.org. Däremot har vi fått 

in över sjutusen i pappersversionen från Iran. Påminn era 

vänner, dem ni gör service med och medlemmarna på era 

möten. Vi förväntar oss att använda resultaten från enkäten 

under skanningsfasen i vår strategiska plan för 2012-14-års 

cykel. Deadline för att delta i enkäten är nu sista april 2011.

VALENKÄT

Så som vi rapporterade i novembernumret av NAWS 

News fick den här idén sitt ursprung vid WSC 2010 och 

konferensens deltagare stödde fullt ut att vi rör oss i 

den här riktningen. Vi arbetade tillsammans med HRP 

och skapade en enkät som skickades ut till delegater och 

alternerande delegater. Vi är optimistiska om att inskickade 

enkäter ska kunna ge oss information som kan kvantifieras 

för en pågående dialog om hur vi ska välja kvalificerade 

kandidater. Vi vill försöka förbättra processen och förstår 

hur delegaterna ser på det här. Vi tror att val av kvalificerade 

kandidater är värdefullt för gemenskapens tillväxt och 

utveckling. Vi kommer att rapportera tillbaka till er vad vi får 

ut av enkäten och ge en handlingsplan för uppföljning. 

NA WAY MAGASINET 
EPRENUMERERA NU

Automatisk distribution av pappers-

versionen av NA Way Magasinet 

till grupper, betrodda tjänare och 

serviceorgan upphörde i och med 

oktobernumret 2010. Vi implemen-

terade konferensens rekommendation 

att rensa ut vår befintliga databas 

från enskilda prenumerationer av 

pappersversionen, vilket nu är färdigt. 

Den här informationen kommer att 

fortsätta att inkluderas i alla nummer av NA Way 

under hela 2011. 

Vi formulerade om hemsidorna för prenumerationer för 

att göra det lättare för medlemmar att komma åt och 

göra förfrågningar om prenumerationer på www.na.org/
subscribe. Vi föreslår bestämt för er som har tillgång till 

internet att välja den elektroniska versionen och kommer att 

fortsätta förbättra den för att kunna erbjuda e-prenumeranter 

en mer värdefull produkt. Utöver det har vi utvecklat ett 

system för att beställa massutskick för underkommittéer 

och grupper. Antalet prenumerationer av pappersversionen 

för enskilda prenumeranter samt massprenumerationer för 

grupper, service organ och professionella var i januari 2011 

3 778 stycken. 

När vi ser på de aktuella siffrorna (januari 2011) verkar det som 

om medlemmar fortsätter att teckna prenumerationer för 

den elektroniska versionen. De amerikanska siffrorna har ökat 

från 9 581 i oktober 2010 till 12 018 i januari 2011. Vi har sett en 
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liten ökning i de spanska e-prenumerationerna. Vi fortsätter 

också att tillhandahålla NA Way som e-prenumeration på 

ryska. Vi påminner läsare att inte dröja länge till, vi vill att ni 

ska njuta av att läsa gemenskapens tillfrisknandetidskrift. Vi 

behöver er hjälp för att sprida informationen i era lokala NA-

gemenskaper. Vänligen ta er tid nu för att prenumerera på 

aprilnumret av NA Way Magasinet.

FÖRSLAGET ATT PÅ PROV 
UTESLUTA REGIONALA 

MOTIONER OCH NYA ÄRENDEN 
VID WSC 2012

Så som vi har rapporterat sedan konferensen stödde WSC 
2010 enhälligt ett experiment att vid WSC 2012 ersätta 
den nuvarande processen för regionala motioner med en 
process som tillåter att idéer diskuteras fritt. En röstning 
genom handuppräckning vid WSC 2010 gällde både 
regionala motioner i CARen och regionala motioner under 
nya ärenden.

Det följande är våra tankar om hur vi ska åstadkomma detta 
som ett första experimentellt steg. För att röra oss mera 
emot koncensusbaserat beslutsfattande tror vi att den här 
sortens process så småningom tillämpas på mycket mer 
än bara regionala motioner. Vi tror att konferensen stödde 
denna idé som ett första steg eftersom konferensens policy 
för NAWS motioner om frågor som litteratur, budget osv är 
mer komplicerad och inte innehåller några ”nya” idéer. 

Vi ber alla delegater att höra av sig till oss med vad de tycker 
om våra förslag till arbetssätt eftersom vi bara har fram till 
och med första augusti på oss att utveckla en process som vi 
alla kan förstå och vara villiga att stödja under åtminstone 
en konferens. 

ÖVERBLICK AV DET 
NUVARANDE FÖRSLAGET

Vårt förslag riktar in sig på en ”idé process” snarare än på 
motioner. Regioner skulle kunna lämna in sina idéer och vi 
skulle kunna testa en process att ge idéerna substans, överväga 
vilken nivå av stöd de har bland konferensen deltagare både 

i CARen och under själva konferensen och sedan flytta över 
dem till planeringsprocessen. Vi kan välja att handla baserat 
på en idé eller vi kan helt enkelt rapportera tillbaka till er 
om dem. På samma sätt skulle det för nya ärenden finnas 
en process på konferensen där regioner kunde lämna in sina 
förslag för diskussion under konferensveckan. Dessa skulle 
sedan diskuteras och ”vägas” på något sätt vid konferensen. 

Vänligen kom ihåg att det här bara är ett första steg och 
kommer att kräva diskussion vid WSC 2012 om vad som 
fungerat bra, vad som inte fungerat och vad vi skulle vilja 
hantera på det här sättet i framtiden. 

FÖRESLAGEN PROVPLAN FÖR 
2012-ÅRS WSC

Vi föreslår att vi för det här experimentet håller oss så nära 
som möjligt till befintliga tidsramar och processer. I den 
befintliga processen är deadline för att lämna in regionala 
motioner den första augusti 2011. Deadline för att få in 
motionen i det format som krävs för konferensen är den första 
september 2011. I den här nya processen skulle vi använda 
samma deadlines för regioner att initialt lämna in idéer och 
för att komma fram till de slutgiltiga formuleringarna av de 
föreslagna idéerna. Trots att vi inte försöker komma fram till 
en fullständig formulering av en ny policy är det ändå ett mål 
under den här perioden att komma fram till ett praktiskt, 
tydligt uttalat förslag. Den nuvarande policyn begränsar 
motiveringen för regionala motioner till 150 ord. Vi skulle 
vilja vara mer öppna med den experimentella processen och 
be att idéerna formuleras på en sida eller ungefär 250 ord. 
Det skulle fortfarande tillåta oss att hålla våra deadlines för 
översättningar och behålla längden på regionala förslag till 
något som går lätt att hålla workshops om och diskutera. 

CAR processerna för de här idéerna är att diskutera, kanske 
förfina och mäta stöd för varje idé snarare än att rösta på en 
motion. Processen på konferensen skulle vara att föra fram 
de lokala diskussionerna och se vilka idéer som verkar ha det 
största stödet hos gemenskapen. Dessa idéer kommer att 
diskuteras och göras handuppräckningar om så som vi gör 
nu, men kommer inte att inkluderas i den faktiska ärende-
sessionen för beslut. På liknande sätt kommer det, precis som 
idag, att finnas en deadline för nya idéer som uppkommer i 
den kreativa blandningen på konferensen och de kommer 

att diskuteras och göras handupp-
räckning om under nya 
ärendesessionen, men 

skulle inte inkluderas i 
den nya ärendesessionen 

för beslut.

Vad som är kommer till 
en nivå som konferensen 
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tydligt önskar fatta beslut om kommer att läggas fram för 
konferensen under den avslutande sessionen på liknande 
sätt som den idé som resulterade i det här förslaget 2010. 
Styrelsen kommer tydligt att uttrycka sin uppfattning och 
intention i frågan och kommer att efterfråga koncensus 
genom en process av diskussion och röstning genom 
handuppräckning. 

Frågor som kräver ändring i konferensens policy kommer 
att bordläggas till nästa konferens genom CAR och CAT 
processen, så som sig bör, för att hanteras i den konferensens 
ärendesession. 

Nu när vi har lagt ut våra mål för 2012-års konferens 
kommer en del säker att undra om alla ”hur och varför” för 
en diskussionsbaserad konferens, historiken för regionala 
konferenser och styrelsens till synes bristande stöd för dem. 
Här följer ett kort sammandrag av bakgrunden. 

DEN DISKUSSIONSBASERADE 
KONFERENSEN

Världsservicekonferensen (WSC) har sedan det sena 
1990-talet rört sig bort från en process som domineras av 
motioner, debatter om motioner och procedurer för att göra 
ändringar i motioner till en diskussionsbaserad process med 
en strategisk plan i grunden. I en planbaserad process har 
största delen av konferensen upptagits av just sådana öppna 
diskussioner som skapats för att forma de kortsiktiga och 
långsiktiga målen i den strategiska planen och instruera 
World Board i vidareutvecklingen och verkställandet 
av planen. Ärendesessionerna har blivit en liten del av 
konferensveckan och har inkluderat att anta de planer och 
budgetar som föreslagits för projekten. 

Den här förändringen i atmosfär och process har drivits 
av och fått starkt stöd av delegaterna på konferensen från 
runt om i världen. Allteftersom konferensen har vuxit för 
att inkludera en större representation av hela den världsvida 
gemenskapen, har den nya processen på ett mer effektivt 
sätt inlemmat alla röster i gruppsamvetsprocessen, inklusive 
dem från kulturer och bakgrunder som inte är vana att 
använda Robert’s Rules of Order. 

KONSENSUSBASERAT 
BESLU TSFAT TANDE

Konferensen har kontinuerligt bett World Board att tillämpa 
koncensusprinciper i beslutsfattandeprocesserna. Styrelsen 
har svarat an på detta genom att föreslå förändringar i 
reglerna som tillåter fullt deltagande i diskussioner av 
alla frågor som kommer att övervägas av konferensen. 
Konsensus om alla frågor söktes och mättes redan genom 
röstning genom handuppräckning. De här sessionerna 
stöder koncensusprincipen att säkerställa att alla röster är 
hörda och att förslagen som läggs fram för konferensen kan 

modifieras efter behov för att bättre återspegla organets 
koncensus innan de övervägs i ärendesessionen. Utöver det 
har styrelsen använt många metoder mellan konferenserna 
såsom diskussioner i NAWS News, online diskussionsforum, 
workshops som hållits runt om i världen, input som 
kommit in till vårt huvudcenter för service och närvaro vid 
zonforum för att säkerställa att de grundläggande delarna av 
styrelsens strategiska plan har diskuterats genomgripande 
och utformats av gemenskapen i samverkan med styrelsen. 
Förslagen i CARen har därför nästan alltid formats utifrån 
ett konsensus redan före konferensen. 

HISTORIK OCH U TMANING AV 
REGIONALA MOTIONER

En kvarlämning av den gamla processen som 
konferensdeltagare ofta uttryckt frustration med och en 
vilja att förändra, har varit den process där regioner lämnar 
in motioner till CARen och lämnar in motioner på stående 
fot under nya ärenden. Syftet med regionala motioner är 
att regioner behöver en mekanism att instruera styrelsen 
som är ansvarig inför dem. In den andan innehöll de 
tidiga versionerna av CARen alla motioner som regionerna 
önskade ta upp utan någon policy för hur de formulerades 
eller hur tydliga de var gällande deras inverkan på befintlig 
eller framtida policy. Konferensen åts upp av debatter om 
motioner och förändringar av dem, försök att utröna deras 
ekonomiska inverkan och hur de skulle påverka policy. 
Allteftersom konferensen blev större blev det här en mycket 
mer komplex och utdragen process. 

I en ansträngning att korrigera detta antog konferensen en 
motion som krävde att alla regionala motioner skulle lämnas 
in före en viss deadline och att det som då motsvarade 
World Board skulle ha trettio dagar på sig att arbeta med 
motionsställarna för att säkerställa att motioner motsvarade 
en viss standard. Motionsställarna skulle tillhandahålla en 
lista på de policys som motionen skulle påverka, visa hur 
det skulle ske och lämna in ett yttrande om intention samt 
en motivering för motionen. Styrelsen skulle tillhandahålla 
sin analys om motionens inverkan och sin rekommendation 
gällande den. Med styrelsens nya roll i förhållande till 
motioner var resultatet ofta motsättningar mellan dem och 
motionsställarna.

DET TILL SYNES BRISTANDE 
STÖDET FRÅN ST YRELSEN

FÖR REGIONALA MOTIONER
En fråga som oftast uppstår är den uppfattade bristen på 
styrelsens stöd; är inte styrelsen intresserad av att bli vägledd 
och instruerad av regionerna? Styrelsens svar på detta har 
konstant varit att vi verkligen är intresserade av vägledning 
och instruktion. Faktum är att hela konferensen i sig och 
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alla kommunikationer och workshops i samband med 
den är utformade för att för att söka, ta emot och handla 
utefter den vägledningen. Hela beslutsfattandekulturen 
hos NA World Services har skiftat så att den är plandriven 
och diskussionsbaserad snarare än motionsdriven baserad 
på parlamentarisk procedur så som den var i det förflutna. 
Avsevärda resurser anslås för att samla in och överväga 
all input från de olika källorna, utforma förslag, väga 
prioriteringar baserat på tillgängliga resurser och brådskan 
uttryckt av gemenskapen gällande olika idéer och att ta upp 
dem på konferensen för övervägande. 

Styrelsen har alltså länge sagt, ja, vänligen lämna in era idéer 
för övervägande i den här processen men låt oss försöka 
utarbeta hur vi ska göra det inom den diskussionsbaserade, 
konsensusbaserade kulturen i nutidens konferens. Vi har 
initierat en process där idéer kan lämnas in direkt till oss. 
Vi bjöd in regionerna att påbörja diskussioner på de olika 
diskussionsforumen på NAWS hemsida, att ta upp frågor 
och idéer på workshops och att e-posta styrelsen om 
dem. Sedan överväger styrelsen allt detta när vi utvecklar 
diskussionsfrågor, utvecklar sessionsprofiler för workshops 
och slutligen tar med projektförslag till konferensen.

FRÅGOR GÄLLANDE FELLOWSHIP 

INTELLECTUAL PROPERTY TRUST FIPT

I 2010-års CAR nämnde vi redigeringar i texter som IP #21 

där den upphörda publikationen Meeting by Mail tas upp. 

Det här diskuterades vid konferensen, men vi följde inte upp 

det med en röstning genom handuppräckning för att känna 

av vilket stöd eller vilken vägledning delegaterna gav. Vi 

förväntar oss att lägga fram en motion som ger oss tillstånd 

att genomföra de korrigeringarna.

En andra motion som vi planerar att ta upp har att göra 

med en omstuvning av redan gemenskapsgodkänd 

tillfrisknandelitteratur. Det skulle ge oss friheten att till 

exempel ändra i vilken ordning texterna kommer i En 

inledande guide och ge oss möjligheten att trycka utdrag 

ur stegen eller skapa nya texter baserat på befintlig 

gemenskapsgodkänd litteratur. 

Vi vill rapportera detta nu i förhoppning om att få input från 

er. Vi ser fram emot att höra era tankar om det. Vänligen skriv 

till oss på worldboard@na.org 

OFFENTLIGA 

RELATIONER

NAWS gavs möjligheten 

att träffa ordförande 

för the American 

Society of Addiction 

Medicine (ASAM) som i sin 

tur presenterade oss för 

en forskare inom medicin 

från New York som 

tidigare var ordförande 

för ASAM och en styrelsemedlem av the 

International Society of Addiction Medicine (ISAM). Den 

här läkaren föreslog att han kunde göra en enkät över 

NA-medlemmar. Han har gjort enkäter på två AA konvent 

och rapporterat sina resultat i medicinska tidskrifter och i 

föredrag på olika konferenser. 

Läkarens/forskarens förslag tillsammans med hans 

enkätredskap och publicerade artiklar presenterades för 

oss. Vi diskuterade hans förslag och vi kommer att gå vidare 

med att implementera forskarens enkätredskap. Vi har hållit 

flera konferenssamtal med forskaren och lagt ramen för ett 

fönster från mars till och med maj för grupper att delta i den 

här enkäten. För närvarande arbetar vi med NA medlemmar 

som är samordnare för enkäten på olika orter i nordöstra 

och sydöstra Amerika och i Kalifornien. Vi har som mål att 

femhundra medlemmar svarar på det här testet. I valet 

av orter utsåg vi områden som troligen har större möten 

med en mångfald av medlemmar och drogfri tid. Målet 

är att få in input från 30-40% av medlemmarna på de här 

orterna som är nya i tillfrisknandet och som representerar 

de största etniska grupperna i USA. Vår erfarenhet med 

enkäterna på världskonventen visar att vårt medlemskap är 

representativt för det området där konventet hålls och att 

många av deltagarna som firar sitt tillfrisknande på konvent 

har de nödvändiga resurserna för att kunna göra det. Det 

kommande mindre enkättestet är inriktat på att fånga ett 

bredare genomsnitt. 

Vi fortsätter tro att vi kommer att lära oss mera om oss själva 

för att bättre kunna föra budskapet vidare till medlemmar 

och potentiella medlemmar och vi kommer att vinna 

möjligheten att ha NAs program presenterat för läkare av en 

läkare på medicinska konferenser. Vi ser fram emot att arbeta 

med samordnare och sprida enkäten, vi kommer att fortsätta 

uppdatera er med information om den här ansträngningen. 
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Den sista gransknings och input perioden för Living Clean: 

The Journey Continues tog slut den 31 december 2010. 

Inputprocessen är avslutad.

TACK … 

Vi vill rikta ett djupt tack till alla de medlemmar av vår 

gemenskap som har delat med sig av sin erfarenhet, styrka 

och sitt hopp med oss för Living Clean. Medlemmar skickade 

sina erfarenheter till oss via e-post, via diskussionsforumet, 

på workshops vid lokala evenemang eller konvent, via 

post eller på ljudinspelningar. Era delningar påverkade 

inriktningen och strukturen av den här boken. Vi har fått 

input från medlemmar i vår gemenskap runt om i världen. 

Vi uppskattar stort den tid, energi och ansträngning som 

medlemmar lagt ner på att granska råtexterna av materialet. 

Vi vill igen tacka er för ert deltagande i den här processen att 

göra boken levande. 

NÄSTA STEG …

Den input vi har fått från gemenskapen för den senaste 

granskningen håller just nu på att arbetas in i materialet. 

Den reviderade råtexten kommer sedan att redigeras för att 

säkerställa att materialet är sammanhängande och tydligt. 

Styrelsen kommer att godkänna den slutgiltiga versionen av 

boken och godkännande formatet kommer att publiceras i 

slutet av april 2011. 

Röstningen gällande gemenskapens godkännande av 

boken kommer att ske vid världsservicekonferensen i april 

2012. Projektplanen för den här boken bestämde att texten 

skulle släppas i godkännandeformatet ett år innan. Det bör 

noteras att godkännandeperioden inte är tid för ytterligare 

input, utan erbjuder en möjlighet att läsa och tänka över 

den föreslagna texten så som den läggs fram. Boken 

kommer att finnas som en bilaga till CARen och kommer 

som sådan att vara del av gamla ärenden vid WSC 2012. 

Godkännande kräver tvåtredjedels majoritet av delegaterna 

till fördel och om den godkänns kommer boken att utges 

som ”gemenskapsgodkänd”. 

UPPDATERING FÖR 

VÄRLDSKONVENTET

WCNA 34  IN THE SPIRIT OF UNITY

14 SEPTEMBER 2011

SAN DIEGO, KALIFORNIEN

Om några korta månader kommer vi att samlas på den 34e 

konventet i den salta luften från Stilla Havet och fira vårt 

tillfrisknande I en anda av enighet. Arbetsgruppen för WCNA 

har skapats och kommer att träffas den 25-26 februari 2011 

i San Diego, Kalifornien. De är entusiastiska och ivriga att 

vara del av arbetsgruppen. Deras huvudsakliga ansvar är att 

samordna alla frivilliga för de olika områdena för konventet 

såsom försäljning, registrering, konventinformation osv. Vi 

är nöjda med att den här arbetsgruppen på nio medlemmar 

består av sju medlemmar från San Diego, hemstad för 

konventet. De övriga medlemmarna kommer från Tijuana, 

Mexico och Las Vegas, Nevada. Vi ser verkligen fram emot 

att samarbeta med dem för ett fantastiskt konvent.

Medlemmar fortsätter att ställa många frågor, en del kan 

vi svara på och för en del har vi ingen information att 

erbjuda—ännu. En stor fråga är ”Vem spelar på konserten?” 

Vi har ännu inte skrivit några slutgiltiga kontrakt. Så snart 

konserten, jazz och blues och komiker underhållarna är 

bokade kommer vi att skicka ut mass-e-post om WCNA. 

Faktum är att vi kanske kommer at göra mer än ett 

massutskick. När vi väl har skrivit kontrakt med underhållare 

kommer vi att berätta det för alla medlemmar! Medlemmar 

vill även veta om WCNA 34 kommer att inkludera en 

bankett på lördagskvällen. Vi förstår att en del amerikanska 

WCNA har haft banketter, men vi kommer inte att ha en vid 

världskonventet i San Diego. 

Living Clean: 
The Journey Continues

Im Geist der Einigkeit

Dans un esprit d'unité

Con espíritu de unidad

Em Espírito de Unidade

EmEmEmEEEE  E I ånden av enhet

U duhu zajedništva

Birlik Ruhuyla
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Katika roho ya umoja

W Duchu Jedności

Semangat Dalam KebersamaanKK
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Vi ber att medlemmar som har frågor om hotell och avstånd 

till konventcentret besöker vår hemsida på www.na.org/
wcna och klickar på hotellfliken. Det finns flikar för flygresor 

och information om San Diego. Vänligen besök hemsidan 

ofta, vi uppdaterar hela tiden information om WCNA 34. 

Tyvärr kommer vi inte att erbjuda uthyrning av rullstolar 

och invalidscooters på det här konventet. För medlemmar 

som kanske behöver sådant stöd föreslår vi att ni kontaktar 

företag i San Diego eller kontaktar San Diegos Convention 

Bureau. De kanske kan ge information om uthyrning av 

rullstolar. 

Registrering fortsätter med vår inriktning på 

förregistreringar. De aktuella kraven på San Diegos 

Convention Center specificerar att alla deltagare måste 

bära en registreringsbricka för att få vara i byggnaden, vilket 

tycks stärka den riktning vi har valt att gå. Vi vet att det kan 

verka förvånande för många, men att kräva registrering för 

att delta verkar vara det enda vettiga och ansvarfulla att 

göra. Att bära och visa upp en registreringsbricka för att 

komma in i byggnaden verkar vara den aktuella trenden 

på många konferenscenter på olika orter. Vi uppmanar 

medlemmar att registrera sig tidigt. För närvarande 

har vi en fast kapacitet för 16 000 personer. Vi kommer 

fortfarande att ha registrering på plats, men den kan vara 

begränsad på grund av den fasta kapaciteten. Vi fortsätter 

att trycka på för förregistrering, vi vill inte att medlemmar 

ska missa möjligheten att fira tillfrisknandet tillsammans 

med beroende från hela den världsvida gemenskapen. 

Registreringsbrickan ger medlemmar möjligheten att gå 

på de många festerna, kaféerna och konventfestivalen och 

garanterar full tillgänglighet till hela konventcentret. Vi har 

vykort och affischer på hemsidan på www.na.org/wcna 

som lätt kan laddas ner och tryckas, vi ber er att dela med er 

av dessa till andra medlemmar. 

WCNA 35 

29 augusti – 1 september 2013 

Philadelphia, Pennsylvania, USA

HÄLSNINGAR FRÅN 

HUMAN RESOURCE PANEL! 

Det kanske verkar som om vi 

just lämnat WSC 2010, men 

saken är den att vi snabbt 

närmar oss början på HRPs 

nomineringsprocess för WSC 

2012. I mars 2011 kommer 

våra förberedelser att ligga 

på plats och arbetet med att 

börja samla in potentiella kandidater för nominering kommer 

att börja genom det som har blivit känt som RBZ (region, 

board, zon) processen. Vi kommer att skicka detaljerad 

information till alla de serviceorgan som har möjlighet att 

delta i processen. I en ansträngning att maximera läglig 

distribution och minimera kostnader, kommer vi närhelst det 

är möjligt att posta materialet till behöriga regiondelegater 

och zonforum kontakter. 

Vi kommer också, i enlighet med mandat i konferensens 

policy (och beskrivet i A Guide to World Services in Narcotics 

Anonymous) att kontakta all de medlemmar som inte har 

lämnat in eller uppdaterat sitt World Pool Information Form 

under de tre senaste åren och be dem att uppdatera sin 

information eller bli borttagna för övervägande under den 

kommande nomineringsprocessen för WSC 2012. Deadline 

för uppdatering av WPIF kommer att vara den 31 augusti 2011, 

vilket också är startpunkten för vår traditionella urvalsprocess 

för kandidater. Som vanligt kommer vi då att bjuda in alla 

medlemmar i World Pool med mer än åtta års drogfrihet 

att delta i vår nomineringsprocess. För närvarande finns 

det 1 110 medlemmar i World Pool. World Pool Information 

Formulären finns tillgängliga på vår hemsida på www.na.org 

eller genom att ringa eller skriva till NA World Services. 

Så som vi tidigare rapporterat har vi gjort några förändringar 

av resurserna och processerna som vi använder för att 

identifiera de bästa nomineringarna för service. För första 

gången kommer vi att be ”hemma regionen” för alla 

traditionella kandidater att fylla i ett kort formulär med tre 

frågor så att vi får in ett lokalt perspektiv på medlemmen 

enligt samma modell som vi be de servicestyrelser som 

skickar in RBZ kandidater ge motiveringar. Vi kommer också 

att för första gången ranka RBZ kandidater på samma sätt 

som traditionella kandidater. Det kommer att ske åtskilt 

från och efter den traditionella rankningsprocessen. Dessa 

två åtgärder kommer att ge som resultat att vi har samma 

grundläggande information om båda kandidatpoolerna, 

både RBZ och de traditionella. Vi är upprymda över de 

här ändringarna och hoppas att de ytterligare ska stärka 

vår förmåga att tillhandahålla en lista över kvalificerade 

nomineringar vid WSC 2012.  

Som alltid välkomnar vi er input och uppmuntrar er att 

kontakta oss på hrp@na.org 
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KALENDER FÖR 20102012

Förfrågning om resor 
(övervägs per kvartal)

15 november för januari–mars 

15 februari för april–juni 

15 maj för juli–september

15 augusti för oktober–december

Deadline för regionala motioner 1 augusti 2011

WPIF deadline för uppdatering 31 augusti 2011

WCNA 34 1-4 september 2011, San Diego, Kalifornien, USA

En vision för NA-service 
Anonyma Narkomaners alla ansträngningar

inspireras av våra gruppers huvudsyfte.
Vårt åtagande vilar på denna gemensamma grund.  

Vår vision är att en dag: 

 Har varje beroende i världen en chans att erfara 
vårt budskap på sitt eget språk och sin egen kultur 
och finna möjligheten till ett nytt sätt att leva;

 Får varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets 
gåva, erfara andlig utveckling och uppfyllelse 
genom service;

 Arbetar NAs serviceorgan runt om i världen 
tillsammans i en anda av enighet och samarbete för 
att stödja grupperna i att föra vårt budskap om 
tillfrisknande vidare;

 Har Anonyma Narkomaner universellt erkännande 
och universell respekt som ett livskraftigt program 
för tillfrisknande.

Ärlighet, tillit och goodwill är grunden
för våra serviceansträngningar som alla litar 

till vägledningen från en kärleksfull högre makt.


