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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 kan en ny prenumeration skapas när som helst. Vänligen anmäl dig till e-prenumeration 

(kostnadseffektivt!), pappersversion eller massprenumerationer på www.na.org/subscribe. Vänligen berätta om 

det för andra! 

Hemsidan för Service System ligger online och innehåller allt material som har distribuerats efter konferensen, 

såväl som bakgrundsrapporter och en aktuell uppdatering med de förkortade versionerna av sessionsprofilerna 

för lokala workshops. En länk till ett forum för projektet finns också där. Alla uppdateringar kommer att läggas ut 

online allteftersom de blir tillgängliga: www.na.org/servicesystem. 

Om du är en av de kommande konferensdeltagarna eller om du 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 alla intresserade 

medlemmar. Vi har mycket att prata om under denna cykel.

Allteftersom vi närmar oss den hektiska CAR-säsongen ber vi alla regiondelegater och alternerande delegater att 

säkerställa att vi har er aktuella kontaktinformation så att vi vet att ni säkert och snabbt får all kommunikation. 

Godkännandeformatet av Living Clean: The Journey Continues finns tillgängligt att köpa för $8.95 inklusive frakt. 

Det går också att ladda ner online på www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. 

En råtext av den nya servicepamfletten Social Media har skickats ut till konferensdeltagarna för en nittio dagar 

gransknings och inputperiod som avslutas den 31 oktober 2011.

Vi har fortsatt med våra ansträngningar att minska kostnaderna överlag, vi fortsätter att be om ert ekonomiska 

stöd för att tillhandahålla service som bidrar till att föra budskapet vidare runt om i världen. Vänligen gå in och sök 

efter medlemmarnas bidragsportal på www.na.org/?ID=donation-external-index.

Det har genomförts en generell femprocentig prishöjning på alla varor i vårt lager med undantag för Basic Text, 

alla gåvoupplagor, Miracles Happen, och självförsörjandepamfletterna #24 och #28. Detta gäller från och med den 

1 juli 2011. Detaljerna hittar ni på sidan fyra.

WCNA 34 kommer att hållas i San Diego den 1-4 september 2011. Vi vill att ni kommer och firar ert tillfrisknande 

med oss! Ni hittar information om det här evenemanget på www.na.org/wcna. 

Vi har flera nya produkter tillgängliga: 

 • Den sjätte upplagan av spanska Basic Text, såväl som en speciell minnesupplaga på spanska. 

 • Två nya tre-metalls-medaljer med färger – pärlemor/rosa och svart/silver

 • En ny gåvoupplaga av It Works: How and Why 

Vänligen sök produktnyheter oc h kommande releaser på www.na.org/?ID=catalog-products.

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

KONFERENSCYKELN 

FÖR 201012 

FORTSÄTTER ATT 

RULLAS UT

Vi träffades den 15-19 juni 2011 på 

WSO i Chatsworth. Efter att ha ställt 

in vårt möte i mars för att spara 

på resurser, hade vi hade en ambitiös fyradagarsagenda. 

Vi ägnade två dagar åt att fokusera på Service System 

projektet. Den första dagen samarbetade vi med 

arbetsgruppen om processer för de olika aspekterna av 

det föreslagna systemet och den andra dagen faciliterades 

av Jim Delizia som hjälpte oss att förfina förslagen som vi 

kommer att lägga fram i CAR:en. Våra partners i Service 

System arbetsgruppen var med oss under dessa två 

dagar och det var en bitterljuv känsla, eftersom det var 

arbetsgruppens sista möte. Arbetsgruppen kommer 

att kommunicera via mejl allteftersom vi går vidare 

med förslagen. I det här numret av NAWS News finns ett 

synopsis av punkter från vårt möte och hemsidan är också 

en bra källa för både aktuell och gammal information om 

projektet. Vi hoppas att ni tar er tid att gå till sidan för 

Service System på www.na.org/servicesystem. 

WSC 2012 närmar sig snabbt och vi ägnade en dag åt 

tidiga förberedelser för utvecklingen av NAWS strategiska 

plan för 2012-14. Före det här mötet hade en omfattande 

omvärldsundersökning färdigställts. Undersökningen 

omfattade externa trender som ger oss information om 

marknaden för läkemedel till beroende, myndigheters 

förhållningssätt och andra frågor som påverkar potentiella 

medlemmar samt interna trender som hjälper till att informera 

oss om beroende som redan är med i NA. Två tydliga externa 

trender stod ut. Dels är det den förändrade demografiska 

basen av potentiella medlemmar, dvs yngre och äldre 

(ålder 55+) och dels sannolikheten av ökad användning av 

mediciner för att behandla beroende. Även om det här är ”yttre 

omständigheter” har det en inverkan på NA, vår förmåga att 

effektivt föra vidare vårt budskap till beroende som fortfarande 

lider och kräver lokala diskussioner om hur effektivt vi tar 

hand om den här sortens potentiella medlemmar. Internt såg 

vi trenden av tillväxt inom nyare gemenskaper, framstegen 

inom teknologi och hur dessa påverkar medlemmar. Vi gick 

igenom våra strategiska mål för 2010-12 och lade ett ramverk 

för tänkbara mål för den kommande cykeln. Det säger sig 

självt att det alltid finns flera mål än vad som rimligen kan tas 

hand om under en konferenscykel. Vår omvärldsundersökning 

omfattar också en självvärdering – hur vi fungerar som 

styrelse och vilka områden som behöver förbättras. I oktober 

kommer vi att fortsätta utveckla vår strategiska plan för den 

kommande cykeln.

Utöver detta ägnade vi tid till att tillsammans med HRP 

diskutera resultaten från valenkäten och hur vi ska gå framåt. 

Vi lärde oss att den Likert skala (ett skattningsomfång) som 

vi använt ger oss en känsla för vad de som svarar vill, men 

bara ger ett minimum av markerade punkter. Det kommer 

mera diskussion om detta senare i den här rapporten.

Vi kommer att arbeta med tillsammans med regioner om 

att gå vidare med de förslag som ska in i CAR:en istället för 

motioner. Som många säkert vet var deadline för regionala 

förslag till CAR:en den 1 augusti 2011. Så som vi beskrev i 

januarinumret av NAWS News är det vårt mål att inte ha några 

regionala motioner under nya ärenden vid WSC; vi tror att 

förslag och regionala idéer för konferensens övervägande 

kommer att bidra till att skapa ett sammanhängande 

samvete. Det kommer förstås att läggas specifika motioner, 

gällande till exempel budgeten. Vår önskan är att vi alla kan 

använda den här planen under den här konferenscykeln 

(2012 CAR och WSC) och sedan utvärdera den tillsammans 

på konferensen. Vi tror ärligt att vi kan vara hjälpta av det 

här förslaget och att vi kommer att lära oss medan vi jobbar 

med det. 

Vår dagordning täckte också planerna och registreringsdata 

för WCNA 34, data från litteraturenkäten och diskussioner 

om utkastet för servicepamfletten om Social Media. Vi 

har redan släppt en elektronisk version av utkastet till 

konferensdeltagarna för dem att granska fram till slutet av 

oktober. Med det ständigt ökande användandet av sociala 

media vill vi erbjuda den som en resurs för att hjälpa 

medlemmar att röra sig i dessa medium på ett sätt som 

respekterar våra traditioner och principer. 

På det här mötet förfinade vi vår lista av potentiella 

nomineringar till World Board som kommer att skickas 

vidare till HRP. Vi övervägde medvetet kriterierna vi har som 

styrelse, de olika förmågorna som krävs och avsaknaden av 

vissa kunskaper i dagens styrelse som kunde gynna oss alla 

under de kommande åren. Vi skulle vilja att konferensen 

förstår och förhoppningsvis uppskattar våra noggranna 

ansträngningar i att överväga de nomineringar som kommer 

att läggas fram. 

För att avsluta vårt ambitiösa möte gick vi igenom vårt 

nuvarande ekonomiska läge; både försäljning och bidrag är 

fortsatt på nedgång jämfört med tidigare år och gentemot 

den av WSC godkända budgeten för 2010-2012. Vi kommer 

att fortsätta att tydligt och plikttroget informera medlemmar 

om vårt behov av medel under våra interaktioner vid 

workshops och genom våra kommunikationsredskap. NA är 

en världsvid gemenskap med en mission som ligger oss alla 

nära hjärtat. Vi tror att det nyligen antagna visionsuttalandet 

vägleder oss i vårt mål att göra tillfrisknandet tillgängligt för 

varje beroende i varje hörn av världen och vi behöver ert 

fortsatta stöd.
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EKONOMISK UPPDATERING

Såsom är vår vana tillhandahåller vi en bild av det ekonomiska 

dagsläget i NAWS News. Räkenskapsåret för 2010-11 slöts 

den 30 juni 2011 och utgör ett år av vår WSC-godkända 

budget. Vi nådde inte upp till den godkända budgeten med 

gemenskapens bidrag, men är närmare i år än 2009-10. Vi 

avslutade året på plus för första gången på flera år. Även 

om donationer och litteraturförsäljning förbättrades lite i 

år, var kostnadsnedskärningar och välbetänkt ekonomisk 

förvaltning de främsta faktorerna för att uppnå detta. Vi 

är också medvetna om att vår litteraturförsäljning ökade 

artificiellt i juni eftersom flera servicekontor planerade 

framåt och gjorde större inköp innan prisökningarna trädde 

i kraft den 1 juli 2011. 

Vi kunde avbryta vår Emergency Action Plan och är 

tacksamma att ha pengar i reserv för sextiofem dagars 

verksamhetsdrift. Vi har kunnat öka det med sju dagar, vilket 

ger oss lite andrum. Detta möjliggjordes genom fortsatt stöd 

från gemenskapen och åtstramningar vid WSO-Chatsworth 

där kontoret numera fungerar med nio färre medarbetare. 

Målet är att anställa minst två medarbetare under det 

kommande räkenskapsåret. 

Vi är försiktiga och konservativa, men vi kanske kommer 

att kunna tillhandahålla ökade aktiviteter inom offentliga 

relationer, vilket varit mer eller mindre obefintligt, och 

kanske kan öka ansträngningar för gemenskapsutveckling 

i vår ständigt växande världsvida gemenskap. Som vi 

alla vet fortsätter NA att växa och vi behöver alla resurser 

för att tillhandahålla den service som gynnar vår tillväxt. 

Lokal service är i precis lika stort behov av fortsatta bidrag 

från gemenskapen som NAWS är. Som väl är fortsätter 

beroende att komma till möten – lokalt och i hela världen. 

Självförsörjandepamfletterna #24 och #28 kan vara 

värdefulla resurser för reflektion och handling i diskussioner 

om frivilliga bidrag. Vi fortsätter att omfatta vår vision att en 

dag kommer beroende från hela världen att kunna erfara 

tillfrisknande på sitt eget språk och sin egen kultur. Frihet 

från aktivt beroende är en kraft som ger energi. 

Vi vill fortsätta att be medlemmar att investera i vår vision och 

uppmuntrar regioner att bidra till vår gemenskap. Banden 

som knyter oss samman inkluderar frihet från ett liv som 

domineras av droger, utslagning och depravering; vi vill 

kunna ha råd att ge vilken beroende som helst som söker 

tillfrisknande samma möjlighet – att erfara frihetens gåva. Vi 

behöver er hjälp för att åstadkomma detta, dvs vi kommer 

att lyckas om vi kommer samman genom en gemensam 

vision.

LITTERATUR – PRIÖKNING HAR TRÄTT I KRAFT 

Som förut nämndes har NA World Services skjutit upp 

generella prisökningar under tio år, allt sedan januari 

2001. På grund av ökade produktionskostnader och det 

gällande ekonomiska klimatet införde vi prisökningen 

som trädde i kraft den 1 juli 2011. Det är en femprocentig 

generell prisökning på alla våra lagerförda varor, förutom 

Basic Text, alla gåvoupplagor, Miracles Happen, och 

självförsörjandepamfletterna #24 and #28. Varorna som faller 

inom prisökningen är dessa: nyckelringar, medaljer, häften, 

pamfletter och tillfrisknandelitteratur i bokform. Men priset 

på Basic Text förblir det samma som förut. Prisökningen 

gäller vid alla kontor: WSO-Chatsworth, WSO-Europa och 

WSO-Kanada.

Vår nuvarande ekonomiska modell upprätthåller 

förlitandet på försäljning av NA litteratur för att fullfölja våra 

serviceansträngningar. Vårt mål är att service ska betalas 

för mer genom medlemmarnas bidrag än att vi ska förlita 

oss på försäljning av litteratur, särskilt vår huvudsakliga 

tillfrisknandetext. Vi inser att vilket pris som helst är som 

bäst obekvämt, men produktion och fraktkostnader står inte 

stilla. Vi känner alla till verkligheten att det mesta stiger i pris 

över tid. NA står inte utanför den verkligheten. 

Vi hade ett gemensamt möte med Service System 

arbetsgruppen under två dagar av vårt möte i juni, varav 

en av dagarna faciliterades av Jim Delizia. Sedan vårt 

möte i januari 2011 har vi släppt en reviderad version av 

dokumentet med Service System förslagen och lagt till ett 

antal resurser på projektets hemsida, sådant som sessions 

profiler och powerpoint presentationer för lokala workshops. 

Dessa hittar ni online på: www.na.org/servicesystem. Vi 

sammanställde också en sessionsprofil med en tillhörande 

powerpoint presentation som fokuserar på En vision för NA 

service, vilket är en integrerad del av det tidiga arbetet i för 

Service System projektet. Detta material hittar ni online på: 

www.na.org/?ID=IDT-IDT.

Vi gick igenom den input vi fått in från gemenskapen 

angående Service System förslagen sedan vårt senaste 

möte, talade om ett antal nyckelaspekter i dem och började 

diskutera vilket material som ska läggas in i 2012 års Conference 

Agenda Report. Vi har fått in några frågor om hur länge vi 

tar emot input på förslagen och vill därför klargöra igen: 

sett från ett brett perspektiv uppskattar vi input vid vilken 

tidpunkt som helst eftersom alla förändringar för hur vi utför 

service behöver involvera samverkande ansträngningar och 

ju mer vi pratar desto bättre blir det. När det gäller att ha en 

specifik effekt på ett uttalat förslag kommer dock input som 

kommer in efter styrelsens oktobermöte troligen inte att 

påverka det tredje utkastet av förslagen eftersom vi behöver 

skriva råtexten för CAR:en och avsluta det tredje utkastet kort 

efter vårt oktobermöte. 

Såsom vi tidigare har rapporterat är frågorna om hur 

grupperna får sin litteratur, hur medel bäst ska flöda genom 

Service System
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systemet och om hur delat servicearbete fungerar i ett 

förnyat system, bland de frågor som behöver definieras 

ytterligare i förslagen. Dessa ämnen var centrala för våra 

diskussioner under vårt tvådagarsmöte. Vi ägnade också 

tid till att tala om de möjliga rollerna för zonforum, om 

hur geografiska gränser för serviceorgan skulle kunna dras 

och de möjliga fördelarna av att mer effektivt samordna 

planeringscykler genom hela systemet. Vi förväntar oss att 

ha mera material för alla dessa ämnen inom en snar framtid 

när vi närmar oss det tredje utkastet för förslagen som ska 

läggas in i 2012-års CAR.

Från vårt beslut i januari att föreslå säte enligt stat- nations- 

eller provinsorgan vid WSC, gick vi vidare i våra diskussioner 

till att prata om vilka andra kriterier som kommer att behöva 

gälla för att få säte vid konferensen. Vi talade också om 

idéer för hur man ska anpassa tillhandahållandet av service 

i antingen väldigt stora eller väldigt små stat-, nations- eller 

provinsorgan.

Vår andra stora uppgift var att börja skapa en serie 

”principöverenskommelser” som ska inkluderas i 2012-

års CAR och röstas om vid 2012-års WSC. Det tredje 

utkastet av förslagen kommer att inkluderas i CAR:en som 

bakgrundsinformation om tankegångarna som ledde till 

principöverenskommelserna. Rapporten om förslagen 

kommer inte att röstas om i sig. Överenskommelserna är 

av bredare natur—det är det som menas med ”princip” 

delen av ”principöverenskommelser”. Vår övertygelse är 

att var och en av dessa överenskommelser kommer att 

ge en väsentlig del av grunden för nästa fas av projektet. 

Eftersom vi föreslår ett system fungerar egentligen alla 

dessa principöverenskommelser som en helhet. Ur denna 

synvinkel är det något konstlat att dela in dem i särskiljda 

idéer att rösta om, men vi förstår att det är så de kommer 

att workshopas och diskuteras. Efter en stunds diskussion 

beslutade vi att det är lättare för alla om vi inkluderar alla som 

särskiljda idéer att rösta om och tillåter dem som är överens 

om de flesta idéerna, men inte alls håller med om en, att 

uttrycka sin åsikt. Såsom vi rapporterade i januarinumret av 

NAWS News förväntar vi oss också att erbjuda en projektplan 

för att skapa något slags arbetsgrupp för en övergång, som 

en del av Conference Approval Track materialet i januari.

Juni var det sista mötet för Service System arbetsgruppen. 

Vi vill ta detta tillfälle i akt och 

uttrycka vår djupa tacksamhet 

till arbetsgruppens medlemmar 

som har ägnat tre år och otaliga 

timmar till det här projektet. En 

unik aspekt av det här projektet 

är att styrelsen för första gången 

hade gemensamma möten med 

en arbetsgrupp. Vi tycker att det 

har varit en stor framgång mycket 

beroende på erfarenheten 

hos och det hårda arbetet av 

arbetsgruppens medlemmar. Tack alla för ert engagemang. 

Vi vill också tacka alla de medlemmar som har organiserat 

och närvarat vid service system workshops genom hela 

gemenskapen. Ert fortsatta deltagande är en ovärderlig del 

av det här projektet. 

LITTERATUR ENKÄTEN

Vi fick in och utförde en snabb genomgång av data från 

enkäten. Vi behöver överväga data från den världsvida 

gemenskapen – iranska medlemmar lämnade i 7 700 enkäter, 

medlemmar från USA 2 700 enkäter och medlemmar från 

resten av NA-världen lämnade in 460 enkäter. Nu behöver 

vi jämföra och överväga alla svar för att avgöra vilka verk för 

tillfrisknandelitteratur kan tänkas tilltala hela gemenskapen. 

Och vi kanske bestämmer att vi behöver skapa en prioriterad 

lista för att få en klar uppfattning. Vi går igenom svaren nu 

och kommer att diskutera dem noggrant och besluta om en 

handlingsplan vid vårt oktobermöte. 

VALENKÄTEN

Vi gick igenom resultaten av enkäten, men de var inte så 

definitiva som vi hoppats. På det hela taget tycktes svaren 

indikera tillfredställelse med den nuvarande processen, men 

om det är sant, varför är det så svårt vid valen? Vi tror att 

eftersom vi använder en skattningsskala är vi mer benägna att 

välja mittfåran än endera änden av skalan. Sådant handlande 

ger oss inte tillräckligt med information för att avgöra vilka 

områden som behöver förbättras. Vi hoppades att enkäten 

skulle hjälpa oss att föra en mer fruktbar process, men de 

som svarade stödde generellt det vi nu har. Men, enkäten 

var tydlig om att vilja ha mera tid för kandidatprofilerna, 

helst före konferensen. Vi överväger två alternativ: 1) en 

lösenordsskyddad sida med förbehållet att informationen 

endast är till för den som tilldelats lösenordet 2) utskrivna 

kopior av profilerna som skickas ut till konferensdeltagare 

trettio dagar före konferensen. Vi är villiga att prova detta, 

men om någon kandidatinformation skulle läcka ut kommer 

vi omedelbart att avsluta försöket . Vi förväntar oss att 

konferensdeltagare är ansvarsfulla och respektfulla. Vi, HRP 

och WB, kommer till slut att välja det vi tror fungerar bäst 

för att skydda kandidaternas information samt tillhandahålla 

rimliga möjligheter för konferensdeltagarna att läsa igenom 

profilerna. Om ni har idéer tack vi tacksamt mot dem. 

Under våra diskussioner med HRP talade vi om hur WSC:s 

deltagare kan bli mera bekanta med de kandidater som läggs 

fram och uttrycka sitt förtroende genom att rösta. HRP har en 

del idéer de kan tänka sig lägga in i processen. Vi tyckte att 

det kunde vara till hjälp att diskutera vår nomineringsprocess 

med er. Vi vill beskriva vår process av övervägande så att 

det kan hjälpa er att känna större förtroende för dem vi 

nominerar. Vi granskade noggrant vilka som saknas i vår 

styrelse när det gäller erfarenhet och förmågor och vem som 

roterar av och vad vi förlorar med dem som inte längre tjänar 
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i styrelsen. Som vi tidigare har nämnt (före 2010 och idag) 

skulle vi ha nytta av styrelsemedlemmar med affärsbakgrund. 

Idealt skulle dessa potentiella styrelsemedlemmar känna till 

organisatorisk dynamik och affärsekonomi som en aspekt 

av att tjäna som en styrelsemedlem i en icke vinstdrivande 

organisation. Utöver uppsättningarna av förmågor som 

vi överväger har vi också arbetat tillsammans med dem vi 

lägger fram för nominering – antingen i en arbetsgrupp 

och/eller som RD:ar. Vi gallrar vår egen lista. Ursprungligen 

hade vi många fler kandidater än vad vi sände in till HRP. 

Utöver att de uppfyller alla krav har de kandidater som vi 

sände in till HRP fullt stöd från styrelsen. Vi ville ta det här 

tillfället i akt och informera er om vår process och hoppas att 

det är till hjälp för er i era kommande överväganden. 

PLAN FÖR WSC 2012  IDÉER FRÅN 

REGIONER OCH NYA ÄRENDEN

Vi fortsätter att påminna medlemmar om att WSC 2010 

enhälligt stödde ett experiment att under WSC 2012 

ersätta den nuvarande regionala motionsprocessen med 

en process som ger utrymme för diskussion om idéer. 

Röstningen genom handuppräckning vid WSC 2010 gällde 

både motioner i CAR:en och regionala motioner under nya 

ärenden. 

När vi rör oss framåt mot konsensusbaserat beslutsfattande 

tror vi att den här sortens process så småningom skulle 

gälla mycket mer än bara regionala motioner. Vi tror att 

konferensens stöd för detta är ett första steg och påminner 

om att konferenspolicyn för NAWS motioner om frågor 

som litteratur, budget osv är mycket mer komplex och inte 

innehåller några ”nya” idéer. 

ÖVERSIKT AV FÖRSLAGET 

Vårt förslag kretsar kring en ”idéprocess” istället för motioner. 

Regioner lämnar in sina idéer både i CAR:en och under själva 

konferensen. Vår målsättning är att prova en process för 

att ge de regionala idéerna tyngd, överväga vilken nivå av 

stöd de har bland konferensdeltagarna och sedan lägga in 

dem i planeringsprocessen. Vi kan sätta idén i handling eller 

bara rapportera tillbaka om hur de utvecklas. På samma sätt 

kunde det för nya ärenden finnas en process vid konferensen 

där regioner kan lämna in sina förslag till diskussion under 

konferensveckan. Dessa skulle också diskuteras och ”viktas” 

på något sätt under konferensen. 

Vänligen kom ihåg att det här bara är ett första steg och 

kommer att kräva diskussioner under WSC 2012 om vad som 

fungerade bra, vad som inte fungerade och vad vi skulle vilja 

se hanterat på det här sättet i framtiden. 

PLAN FÖR 2012 WSC

Vi föreslår att vi för det här provtillfället håller oss så nära 

de befintliga deadlines och processer som möjligt. I den 

befintliga processen är deadline för att lämna in regionala 

motioner den 1 augusti 2011. Deadline för att motioner 

skrivna i det format som konferensen kräver är den 1 

september 2011. I den här nya processen använder vi 

den 1 augusti 2011 för initiala inlämningar från regioner 

och den 1 september 2011 för slutgiltig formulering av 

föreslagna idéer till CARen. Eftersom vi inte försöker komma 

fram till en slutgiltig formulering av en ny policy är dock 

målet under den här perioden att uppnå praktiska och 

tydligt formulerade förslag. Nuvarande policy begränsar 

motiveringen för regionala motioner till etthundrafemtio 

ord. Vi skulle vilja vara mera frikostiga i den här experimentella 

processen och be om att idéer uttrycks på en sida, eller c:a 

tvåhundrafemtio ord. Det skulle göra det möjligt för oss att 

hålla deadlines för översättningar och att hålla längden på 

regionala inlämningar till något som är enkelt att workshopa 

och diskutera. 

CAR processerna för grupperna gällande dessa idéer är att 

diskutera, kanske förfina, och mäta stöd för varje idé snarare 

än att rösta om en motion. Processen vid konferensen 

skulle vara att föra vidare dessa lokala diskussioner och 

se vilken av idéerna som tycks ha det största stödet inom 

gemenskapen. Dessa idéer kommer att diskuteras och 

göras handuppräckningar om så som de läggs fram, men 

kommer inte att inkluderas i den faktiska ärendesessionen 

för att röstas om. På samma sätt kommer det att finnas en 

deadline som det gör nu för idéer som kommer upp i den 

kreativa blandningen på konferensen och de kommer att 

diskuteras och göras handuppräckningar om under nya 

ärende diskussionerna, men kommer inte att inkluderas 

under själva nya ärende sessionen för att röstas om. 

Om något visar sig vara av sådant intresse att det blir 

uppenbart att konferensen önskar fatta beslut om det 

kommer det att läggas fram för delegaterna under 

slutsessionen på samma sätt som idén som resulterade i det 

här arbetssättet 2010. Styrelsen kommer att tydligt klargöra 

sin uppfattning och intention i frågan och vi kommer att 

söka koncensus genom diskussion och röstning genom 

handuppräckning. 

Frågor som kräver ändringar i konferenspolicyn kommer 

att bordläggas till nästa konferens genom CAR:en och CAT-

processen för att bearbetas under ärendesessionen under 

kommande konferens. 

Vi kommer alla att ha ett tätt samarbete både under 

inlämnandet av idéer och under konferensen. Det här är 

ett första steg som vi alla kan ha nytta av och som kommer 

att behöva förfinas efter implementeringen. Idéer är ofta 

tankeväckande och inspirerar till diskussion. Vi hoppas att så 

blir fallet även här. 
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SERVICEPAMFLETTEN FÖR 

SOCIALA MEDIA 

Vid 2010-års världsservicekonferens höll vi en viktig diskussion 

om sociala nätverkssajter och de utmaningar vi står inför 

när vi ska tillämpa våra principer då vi använder de olika 

sajterna. Som ett resultat av den diskussionen har vi skapat 

en råtext till en servicepamflett som är menad att erbjuda 

medlemmar en del tankar om hur de kan upprätthålla våra 

principer när de kommunicerar med varandra och med 

allmänheten i öppna forum online. Servicepamfletten är 

inte menad att uppmuntra till eller avråda i från att använda 

dessa sajter, utan erbjuder helt enkelt några tankar om hur 

(och varför) medlemmar kan skydda sin anonymitet i de här 

miljöerna. Vi har erbjudet några ”bästa arbetssätt” som vi 

känner till och hoppas att den här resursen kommer att bli 

användbar för medlemmar i deras kommunikationer online. 

I enlighet med konferensens önskemål är råtexten för 

servicepamfletten ute för granskning hos konferensdeltagarna 

under en nittiodagars period, från 1 augusti till den 31 

oktober 2011. När den nittiodagarsperioden är över kommer 

vi att göra alla eventuella slutliga revideringar som behövs 

innan verket görs tillgängligt för gemenskapen. 

NA WAY MAGAZINE 
EPRENUMERERA NU

Vi fortsätter att se framsteg i de prenumerationsändringar för 

The NA Way Magazine som implementerades under senare 

delen av 2010. Elektroniska prenumerationer fortsätter att 

gradvis öka efter avslutandet av de automatiska utskicken av 

pappersversionen till grupper, serviceorgan och betrodda 

tjänare samt utrensningen av individuella prenumerationer 

av pappersversionen i vår databas. Vi hade ungefär en 20 

procentig ökning av e-prenumerationer mellan oktober 

2010 och januari 2011 och en ökning något under tio procent 

mellan januari och april. Förändringen av den automatiska 

distributionen gjorde det möjligt för oss att spara 100 000 

dollar under förra året och vi tackar er helhjärtat för ert stöd 

i den här ansträngningen. 

Vi hoppas att våra medlemmar attraheras av den mera 

tilltalande elektroniska versionen av NA Way Magazine, som 

inkluderar infällda länkar och extra multimedia innehåll 

som inte finns i pappersversionen. Utöver detta börjar vi 

introducera en del av de elektroniska utsmyckningarna i 

de översatta versionerna. Prenumerationssidan på www.

na.org/subscriptions är ett bekvämt ställe att nå 

information om alla NAWS tidskrifter och medlemmar kan 

också gå till www.naway.org för att prenumerera och 

få tillgång till online tidskriften. Vi tackar som alltid för er 

fortsatta hjälp i att sprida informationen om The NA Way 

Magazine.

OFFENTLIGA 

RELATIONER

WCNA 34 – 

San Diego, Kalifornien

Vi håller på och lägga sista handen 

vid programmet och kommer 

att erbjuda våra medlemmar 

fyra PR Workshops vid WCNA 34. 

Två av dessa är fokuserade på 

medlemmar som tillhandahåller S&I och PR/OI service 

i sina NA-gemenskaper och för de medlemmar som är 

intresserade av att göra service. Vi släppte nyligen ett par 

nya servicehandböcker: H&I Basics och PR Basics och vårt 

världskonvent ger en perfekt möjlighet att hålla workshops 

om det här materialet. Den här typen av resurser är värdefulla 

för medlemmar när de används i bred omfattning och det här 

är en möjlighet att bekanta sig med dessa serviceredskap. 

Dessa workshops är interaktiva och kan innehålla rollspel 

eftersom det ofta ger det skrivna materialet liv. 

Vi erbjuder också två workshops för professionella som 

handlar om principen om samverkan. Vårt nuvarande 

mål är att ha en workshop för rättsväsendet där en av 

panelmedlemmarna är en chef inom rehabilitering för 

fängslade beroende. Vårt andra mål är att ha en workshop 

med professionella inom drogdomstolar. För närvarande har 

vi en förfrågan ute till domare inom drogdomstolsväsendet. 

Vi inser att drogdomstolar är en vanlig och ständig 

diskussionsfråga bland våra medlemmar och vi tror att 

det kan vara till nytta att föra samman medlemmar med 

professionella inom drogdomstolsväsendet. Vi inser att 

drogdomstolarna kommer att öka i antal och det är vår 

önskan att hjälpa medlemmar och kommittéer att samverka 

och med er hjälpa hitta lösningar till utmaningarna. Kollektivt 

har vi samma mål – att hjälpa den lidande beroende. 

Våra förhållningssätt för att uppnå målet är annorlunda – 

drogdomstolar skickar de här potentiella medlemmarna till 

oss och vi välkomnar dem till möten och visar dem att de 

också kan finna frihet från aktivt beroende.

Vi hoppas att träffa er på de här PR workshoparna i San 

Diego!

NAWS MEDLEMSKAPSENKÄT

NAWS Medlemskapsenkät kommer 

att rullas ut vid WCNA. Vi kommer att 

dela ut enkäterna till medlemmar som 

kommer till fredagskvällens möte och 

ha dem tillgängliga vid PR bordet och på NAWS kontoret 

på plats. Vi ber alla medlemmar att ägna några minuter 

till att fylla i dem. Professionella som skickar potentiella 

medlemmar till NA välkomnar den här sortens information. 

Den här enkäten har bidragit till att undanröja uppfattningen 

om att vi bara är till för heroinberoende. Enkäten visar att 

TM
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vi har substantiell drogfri tid i NA och att vår livskvalitet har 

förbättrats dramatiskt. Dessa fakta är attraktiva för dem som 

skickar beroende till oss. NA har ett långsiktigt mål att vara 

ett attraktivt program och ett trovärdigt, tillförlitligt program 

för tillfrisknande i alla samhällen. Låt oss alla delta så att varje 

beroende i världen en dag kan erfara tillfrisknande. 

För de medlemmar som inte kan närvara vid världskonventet 

kommer vi åter igen att erbjuda enkäten online. Vi 

uppmuntrar er att berätta för så många medlemmar som 

möjligt att de kan delta i den här enkäten. De som har fyllt i 

den online har hjälpt till att öka NA:s giltighet i allmänhetens 

ögon och hos potentiella medlemmar. Vi vill att beroende 

ska hitta oss, få en känsla av att höra till och identifiera sig 

och påbörja sin resa i tillfrisknandet. Gör dig delaktig!

MEDLEMSENKÄT – PÅ FÖRSÖK

En del av er kanske minns att vi bad medlemmar i några 

grupper att fylla i enkäter som en del av vår samverkan med 

en forskande läkare. Vi har gjort färdigt en aspekt av enkäten: 

att skicka ut enkäten till medlemmar i tre geografiska 

områden (nordöstra och sydöstra USA och Los Angeles 

County i Kalifornien, USA) och även att ha fått in enkäterna 

tillbaka till NAWS. Vi vill tacka de medlemmar som fungerade 

som våra partners i att koordinera det här arbetet! Såsom 

många känner till är det här ett förstagångsäventyr för oss. 

Vi visste inte om vi skulle få in tillräckligt många enkäter för 

att kunna få ett slumpmässigt urval, vilket var ett förbestämt 

antal enkäter återsända från medlemmar. Men det fick 

vi! Vi är tacksamma till medlemmarna i de tre geografiska 

platserna som deltog. 

Alla enkäter som kom in har skickats till forskaren som håller 

på att lägga in all data. Vi kommer att ha ett konferenssamtal 

med honom för att få en uppdatering på hans dataarbete 

och se vad han kan utröna, om något, samt få en tidsplan för 

rapportering. Vi är försiktigt entusiastiska över möjligheten 

att få information om oss, men vi kan också lära oss en del 

som kan ge en bild av de områden där vi behöver förbättras 

för att föra vidare vårt budskap om tillfrisknande. Vi kommer 

utan tvekan att fortsätta rapportera om det här försöket. 

PLANNING BASICS

Vårt nyligen släppta servicehäfte, Planning Basics, 

utformades för att strömlinjeforma planeringsprocessen 

för lokala NA-gemenskaper. Många serviceorgan tog till sig 

Planeringsredskapet för distrikt och vi tog många delar ur 

det och omformade dem. Vi har nu flera års erfarenhet med 

Planeringsredskapet runt om i världen. Vi fann att vi kunde 

förenkla planeringsstegen och hoppas att olika serviceorgan 

kommer att ha nytta av det nya häftet. Vi hörde först från 

Carolinas RD som vill ha det svart på vitt (göra anspråk 

på) att de var ”den första regionen som använde det”. De 

inledande paragraferna under ”Why Plan” lades ordagrant 

in i deras riktlinjer. Vi kände tacksamhet när vi läste hans 

e-postmeddelande och vi hoppas att regioner och distrikt 

i hela världen finner att det här häftet är en resurs i deras 

serviceutförande.

Vi försökte tillhandahålla specifik information som kan hjälpa 

er att samla in information (scanna) i er NA-servicegemenskap 

och i det samhälle där ni finns. Som ni läste tidigare i det här 

numret av NAWS News anser vi att det här sättet att arbeta är 

ovärderligt i vår planeringsprocess. Vi behöver veta vad som 

sker i det världsvida NA och vi behöver veta vad som sker i 

samhället omkring oss. Hur kan vi vara effektiva utan den här 

informationen? Vi vill alla föra vidare budskapet till beroende 

och hjälpa dem att finna frihet, därför behöver vi veta vilka 

de är, vem som skickar dem till oss och hur ansvarsfulla vi är 

i att tillhandahålla service. Vi använde ordet ”alla” eftersom 

planering på det här scanningstadiet har att göra med precis 

varje medlem – de som är involverade i service, de som har 

gjort service förut och vilken intresserad medlem som helst. 

Det här häftet går längre för att identifiera planeringsstegen 

och föreslår fyra planeringsmöten för att göra klart dem. 

Vi förklarar kort det första mötet – scanning (samla in 

information). Det andra och tredje mötet kan ha välbekant 

innehåll – utveckla mål, arbetssätt och handlingsplaner. Det 

fjärde mötet fokuseras på att följa upp och utvärdera och kan 

vara ett förbisett men viktigt steg. Hur vet vi att våra planer 

uppnår det vi tänkte oss om vi bortser från utvärdering av 

våra handlingsplaner eller hur vet vi att vi är på rätt spår för 

att nå målet utan att följa upp handlingsplanerna? Vi behöver 

bara titta på återkopplingscirkeln för att se betydelsen av 

uppföljning och utvärdering. 

Slutligen, och lika viktigt för att nå framgång med 

planering, är kommunikation och almanacka. Vi ser till att 

medlemmarna vet att de kan komma och delta och betonar 

vikten av planering. Vi går också igenom aktuella almanackor 

för att säkerställa att vi inte är i konflikt med andra pågående 

aktiviteter. När vi har bestämt datum sprider vi informationen 

till så många som möjligt. Vi är alla ansvariga för att effektivt 

föra vidare ett tydligt NA-budskap om tillfrisknande. 

Vi ser fram emot att höra ifrån er och vi hoppas att ni tycker 

att Planning Basics är till nytta. Och för dem som kommer till 

WCNA 34 bjuder vi er att komma till en workshop som helt 

och hållet fokuseras på planering. Vi ser fram emot att se er 

där.

Om ni inte har sett häfte kan ni hitta det på na.org: http://

www.na.org/?ID=handbooks-handbook-index. 
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UPPDATERING INFÖR 

VÄRLDSKONVENTET

WCNA 34 – I En ANDA AV ENIGHET

1-4 SEPTEMBER 2011, SAN DIEGO, KALIFORNIEN

Mycket snart kommer vi att entusiastiskt fira vårt tillfrisknande 

vid WCNA 34 i San Diego. Vi och arbetsgruppen har ansträngt 

oss flitigt att tillhandahålla en en-gång-i-livet-erfarenhet för 

alla som kommer. Vi var visserligen i San Diego när vi firade 

NA:s 50-års jubileum, men idag är en helt ny dag. 

Vi öppnar registreringen på plats onsdagen den 31 augusti 

klockan 11 på morgonen. Kom tidigt! San Diego erbjuder 

många ställen inklusive Stilla havet. Andas in den salta luften 

och värm er i den frihetens gåva som tillfrisknandet för med 

sig. 

Som vi har sagt måste alla vara registrerade och bära sin 

bricka inne på konventcentrat. En registreringsbricka ger 

medlemmar möjligheten att gå på många danser, kaféer 

och konventfestivalen på fredagskvällen såväl som att ha full 

tillgång till konventcentret. Bli en av de 16 000 medlemmar 

som firar den världsvida gemenskapen In The Spirit of Unity 

du också. Vi har fyrtiotvå länder registrerade, medlemmar 

kan träffas och krama beroende från vår globala gemenskap. 

Tillfrisknandet fungerar över hela världen. 

Många av oss ser fram emot underhållningen som tycks vara 

grädden på moset. Det finns fortfarande biljetter kvar till 

torsdagskvällens stå upp komik – vem i tillfrisknandet gillar 

inte att skratta! Och det finns platser kvar för blues lunchen 

och jazz brunchen – båda är tillfällen att lyssna på musik, 

äta och höra budskapet om tillfrisknande. Slutligen för 

medlemmar som gillar rock och för dem som vill lära känna 

den musiken, har vi biljetter för lördagskvällens konsert. Låt 

oss ha lite kul och dela vårt tillfrisknande tillsammans!

Vi har uppdateringar om WCNA på hemsidan: www.

na.org/wcna - vänligen gå dit för att få den mest aktu-

ella informationen. Och, vi ses i San Diego!!

WCNA 35 

29 augusti – 1 september 2013, 

Philadelphia, Pensylvania

HUMAN RESOURCE PANEL

Hej från Human Resource Panel! 

Vi har precis avslutat vårt junimöte och närmar oss snabbt 

några viktiga deadlines och vill påminna alla om dem.

I mars skickade vi ut länkar med information om hur man kan 

använda RBZ-processen till regionala delegater, zon forum 

kontakter och världsstyrelsen. Vi lade till frågeformuläret 

om motiveringen och ett inlämningsformulär som bilagor 

till det mejlet. Vi bad de olika serviceorganen att fylla i 

formuläret för varje kandidat de stödjer. Deadline för att 

lämna in kandidater är den 31 oktober 2011. 

På samma gång kontaktade vi alla medlemmar i World Pool 

som inte har uppdaterat sin World Pool Information Form 

(WPIF) på de senaste tre åren. Om vi inte får in uppdaterade 

WPIF:er från dessa medlemmar senast den 31 augusti 

kommer de att tas bort från poolen av kandidater för den 

kommande nomineringsprocessen och kommer att anses 

inaktiva. Det här är ett krav enligt A Guide to World Services in 

Narcotics Anonymous. 

Här är de viktiga kommande datumen för deadlines igen: 

31 augusti 2011: deadline för individuella medlemmar att 

lämna in WPIF:er och deadline för att uppdatera WPIF:er (tre 

år eller äldre) för att övervägas för en HRP nominering vid 

WSC 2012.

31 oktober 2011: deadline för att lämna in regionala, 

styrelse och zon kandidater (RBZ) till HRP (med det nya 

frågeformuläret). 

Så som vi tidigare har rapporterat gjorde vi en del 

förändringar i de resurser och processer som vi använder för 

att identifiera de bästa nomineringarna för service. För första 

gången kommer vi att fråga ”hemma-regionen” för vilken 

traditionell kandidat som helst att fylla i ett kort tre frågors 

formulär så att vi kan få ett lokalt perspektiv av medlemmen 

på samma sätt som vi får från serviceorganen som lämnar 

in nomineringar via RBZ processen. Och för första gången 

kommer vi också att ranka RBZ kandidater på samma sätt 

som vi rankar traditionella kandidater. Det här kommer att 

ske separat från och efter den traditionella rankingprocessen. 

LIVING CLEAN: 

THE JOURNEY CONTINUES

Har du fått ditt exemplar ännu?

Godkännandeformatet av Living Clean: The Journey 

Continues finns tillgängligt till försäljning. Priset om 8.95 

dollar inkluderar frakt. Det går också att läsa online via 

länken nedan.

Living Clean är ett bokverk baserat på medlemmars 

erfarenhet av att leva i tillfrisknandet. En del av ämnena 

som tas upp är relationer, arbete, att flytta i tillfrisknandet 

och andlig tillväxt. Vi uppmuntrar er att ta er tid att läsa 

godkännandeformatet.

Råtexten kommer att tas med som en bilaga i 

Konferensens Agenda Rapport (CAR:en) för 2012-års 

världsservicekonferens. Godkännande av verket kräver 

tvåtredjedels majoritet av delegaternas röster. Om den blir 

godkänd kommer boken att märkas som “gemenskaps 

godkänd”. För ytterligare information vänligen gå till: 

www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. 
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De här två ansträngningarna kommer att resultera i att vi 

har samma grundläggande information om både RBZ och 

traditionella kandidater. 

Utöver detta har vi initierat en process för att intervjua 

avroterande och före detta World Board medlemmar. Vår 

förhoppning är att det kommer att ytterligare stärka vårt 

perspektiv om vad det innebär att vara styrelsemedlem och 

därför hur vi bäst ska välja nomineringar för er att överväga. 

Eftersom det är första gången vi prövar det här är det troligt 

att vi kommer att finna sätt att förbättra det allteftersom vi 

går vidare. 

I genomgången av valenkäten var vi nöjda med 

att våra ansträngningar tycks ligga in linje med vad 

konferensdeltagare anser viktigt in valprocessen. Och vi 

stödjer att dela ut kandidatinformationen så tidigt som 

möjligt så att ni är bättre i stånd att identifiera de bästa 

kandidaterna för service. 

Vi tackar er igen för möjligheten att tjäna. Vi ser gärna att ni 

skickar in alla era tankar, idéer och bekymmer till HRP, c/o 

NAWS, eller via e-post hrp@na.org.

KALENDER FÖR 20102012

Förfrågan om resor (övervägs för varje kvartal) 

15 november för januari–mars 

15 februari för april–juni 

15 maj för juli–september

15 augusti för oktober–december

WPIF deadline för uppdateringar 31 augusti 2011

WCNA 34 1–4 september 2011, San Diego, Kalifornien

World Unity Day 4 september 2011

Deadline för inlämning av RBZ kandidater 

31 oktober 2011

CAR på engelska tillgänglig 21 november 2011

CAR översättning tillgänglig 21 december 2011

CAT material tillgängligt 21 januari 2012

WSC 2012  29 april – 5 maj 2012

)


