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HÄLSNINGAR FRÅN ER VÄRLDSSTYRELSE
Den 9-12 januari höll vi vårt första möte för kalenderåret 2008, i
Chatsworth, Kalifornien.
Först diskuterade vi den befintliga
Världsstyrelsen av förtroendemän
bulletinen nr 29: Om metadon
och andra drogersättnings program. Denna bulletin tar främst
upp frågor som har att göra med metadon och andra
drogersättningsterapier, men den har inte uppdaterats
sedan den ursprungligen publicerades år 1996. Vi hade
gått igenom och diskuterat bulletinen via e-post efter vårt
förra möte och övervägt ett antal möjligheter att uppdatera informationen. Till slut verkade det bästa valet vara
att överväga att lägga till något av informationen i denna
bulletin till den nuvarande servicepamfletten NA Grupper
och medicinering. Mottagaren för båda texter är den samma, NA-gruppen, och båda texterna är menade att hjälpa
grupperna att hålla sina egna diskussioner om ämnet. Vi
kommer att diskutera detta igen på vårt möte i mars och
ta med resultaten från de diskussionerna till WSC 2008.
Utöver det inspirerades vi genom våra diskussioner till att
lägga till formuleringar om frågan till utkasten för servicepamfletten En introduktion till NA-möten som deltagare
kommer att diskutera på konferensen.
Från denna diskussion gick vi vidare till att dela erfarenheter mellan styrelsemedlemmar och (WSO) personal som
deltagit i CAR workshops för att överväga sätt vi kan förbättra dessa workshops på för våra medlemmar. Efter den
diskussionen gick vi igenom utkastet för dagordningen till
den veckolånga WSC 2008.
När vi fortsatte på torsdagen gick vi igenom materialet för
konferensens godkännande (CAT) 2008 som inkluderar ett
stort antal föreslagna ändringar till A Guide to World Services in NA; rapport och rekommendationer för säte i WSC;
och NAWS budget för 2008, den strategiska planen och
projektplanerna. Vi ägnade lång tid under vårt möte till att
diskutera utkasten för servicepamfletterna och godkännandeprocesserna för NA material. Bland de föreslagna
ändringarna i GWSNA i CATen finns vårt förslag om en revidering av uppdelningen av godkännandeprocesserna och
tillsammans med CAT-utskicket har vi bifogat material om
servicepamfletterna, inklusive flera utkast för att stimulera
diskussioner på konferensen. Vi avslutade dagen med en

brainstormingsession om möjliga Ämnesfrågor för diskussion för nästa konferens cykel. Dessa kommer att utvecklas
vidare och diskuteras igen under vårt möte i mars.
På fredagens möte gick vi igenom och godkände NAWS
ekonomiska redovisning för 2006-2007. Med godkännandet av redovisningen kunde vi avsluta årsredovisningen.
Den rapporten distribuerades också till konferensdeltagare
tillsammans med CAT-utskicket och finns tillgänglig online
på http://www.na.org/reports/ar/2007/TOC.htm.
Vi avslutade vårt möte på lördagen med frågor som behöver utvecklas från och med nu och till WSC 2008 vilket
inkluderar en utbildningsmodul för regiondelegater som
en komponent i en plan för ledarskapsutveckling samt en
artikel om att bidra till The NA Way Magazine.
Vi var tacksamma för ännu ett produktivt möte. Den
växande energin inför den allt närmare kommande WSC
sporrade oss vidare, särskilt när vi gick igenom utkastet
till dagordning för konferensen samt brainstormade om
möjliga Ämnesfrågor för diskussion för nästa cykel och
avslutade de föreslagna projektplanerna för 2008-2010. Vi
uppskattar fortsatt ert stöd och era samarbetsinsatser att
föra vidare NAs budskap om tillfrisknande så att beroende
kan finna frihet från aktivt beroende.
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arbete och våra projekt som alla är en reflektion av vad
vi fått höra är gemenskapens behov.
Även om vi ännu är på diskussionsstadiet har vi identifierat fem möjliga ämnen att vidareutveckla på vårt
möte i mars. Vi ger er våra första tankar här i förhoppning om att få höra era idéer och kommentarer före
WSC 2008. Våra idéer är:
• Att vara självförsörjande
• Andlighet
• Hjärtat, andan eller atmosfären av service
• Världsvid gemenskap—vem saknas/banden som
knyter oss samman
• Vår symbol—nyckeln till frihet, själv, samhälle,
gud, service

Vad händer inom snar framtid:
I mars ska vi möta Human Resource Panel och avsluta
planeringen för konferensveckan. Vår planering för
veckan kommer att lyfta fram temat för WSC 2008, Vår
frihet, vårt ansvar, i en ansträngning att ge oss alla ett
inspirerande, produktiv och givande WSC 2008.

ÄMNESFRÅGOR FÖR DISKUSSION
Under vårt möte såg vi över de pågående diskussionerna för de aktuella Ämnesfrågorna för diskussion (Att
bygga starka hemmagrupper, Vem saknas på våra möten och varför? och Vårt servicesystem). Konferensens
agenda rapport (CARen) skissar framstegen för den här
cykelns Ämnesfrågor och tar upp flera frågor som har
att göra med vart och ett av ämnena. Era svar på dessa
frågor kommer att hjälpa oss att bättre tjäna gemenskapen och även att utforma en del av våra diskussioner
på konferensen.

CONFERENCE AGENDA REPORT
Vi har börjat få de första styckena av
input på diskussionsfrågorna som
finns i 2008 års CAR. Dokumentet är
tillgängligt på http://www.na.org/
conference/2008car-toc.htm. De
första svaren på onlinefeedbacken tycks vara positiv. Våra medlemmar har
varit produktiva och ansvarstagande:
det har totalt kommit in sjuttiofyra inlägg under de
första sex veckorna. De flesta av dem är från enskilda
medlemmar, men vi förväntar oss att få höra mera från
distrikt- och regionkommittéer under de kommande
veckorna då det kommer att hållas sammankomster och CAR-workshops. Vid tiden för vårt möte hade
NAWS hållit CAR-workshops på tre zonforum och ett
multiregionalt evenemang, med flera inplanerade under de kommande månaderna. CAR-säsongen är här
och vi ser fram emot att möta så många som möjligt av
er. Onlinefeedbackformuläret hittar ni på: http://naws.
org/surveys/index.php?sid=2.

Vänligen lämna era svar och synpunkter på frågorna i 2008 års Conference Agenda Report online på
http://www.na.org/conference/2008car-toc.htm.
Vi kommer att ta emot dem fram till WSC 2008,
men skulle uppskatta att få dem före slutet av februari. Vi inbjuder och uppmuntrar alla medlemmar, grupper och serviceorgan att delta!
Som vi tidigare nämnt är vi redan i processen att ta
fram möjliga Ämnesfrågor för 2008-2010 års konferenscykel. Ämnesfrågorna har blivit ett huvudsakligt fokus
för NA World Services diskussioner med gemenskapen
under varje konferenscykel. Medlemmar, grupper och
kommittéer runt om i världen har varit engagerade i
att diskutera de frågor vi som gemenskap ställs inför.
Resultaten av diskussionerna påverkar de redskap vi
skapar för att hjälpa gemenskapen i dess ansträngningar att föra vidare budskapet. Vi har kunnat intressera
medlemmar som för närvarande inte är engagerade i
service genom att alltid ha åtminstone en fråga som
fokuserar på gruppen. Med temat Vår frihet, vårt ansvar för 2008–2010 års konferenscykel, diskuterade vi att
välja en fråga som fokuserar mera på tillfrisknande än
service. Vi försöker att knyta ämnena till vårt aktuella

Konferensens hemsida
http://www.na.org/conference
Allt onlinematerial som har att göra med
konferensen finns på konferenssidan. Sidan
kommer att uppdateras allteftersom material
blir tillgängligt.
Vi har också skickat ut och lagt ut “sessionsprofiler”
till hjälp för er i att diskutera 2008 års Conference
Agenda Report. Dessa hittar ni på http://www.na.org/
conference/wsc2008/sessionprofiles/sessprof.htm
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Kooperativa evenemang

Konferensdeltagarnas diskussionsområde

http://www.naws.org/wsc-forum/

NAWS samverkade med Chicagolandregionen vid the
Illinois Alcohol and Drug Dependency Association’s
Conference, och med the Free Stateregionen vid
the Association of Programs for Female Offenders
Conference. Vid dessa evenemang tillhandahöll NAWS
stöd och/eller material för deltagande medan lokala
betrodda tjänare närvarade vid konferenserna och skötte
kontakten med de professionella som var där genom
att tillhandahålla dem information om tillfrisknande i
NA och exempel på tillfrisknandelitteratur.

Ämnesfrågorna kanske får mycket inlägg och många
som läser, men aktiviteten på konferensdeltagarnas
diskussionsområde är fortfarande låg. Vi har talat om hur
vi ska öka intresse och deltagande. Skicka oss era idéer—
eller ännu hellre, om du är en nuvarande eller om du varit
konferensdeltagare, logga in och ta del av samtalet om
koncensusbaserat beslutsfattande på WSC eller de nya
servicepamfletterna eller vilken som helst fråga som du
skulle vilja togs upp.

Professionella evenemang
Sedan vårt senaste styrelsemöte
har NAWS närvarat vid tre
professionella
evenemang,
inklusive the Psychiatric Nurses
Conference in Florida. De som
närvarade vid det evenemanget
var mottagliga och välkomnande
gentemot Anonyma Narkomaner och efterfrågade
att inkludera NA som en del i sina utbildningar på
högskolenivå. Vi blev lika väl mottagna på the Employee
Assistance Professionals Conference i San Diego,
Kalifornien. Många av de närvarande tjänstgjorde inom
militären och många var internationella medlemmar i
den sammanslutningen.

MEDLEMSENKÄT
age
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enkäter från deltagare vid WCNA-32, de som svarade
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enkäter.
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Vi gav också en presentation på the International
Society of Addiction Medicine Conference, som hölls i
Kairo, Egypten, och vi fick stöd av medlemmar från den
lokala gemenskapen i våra kontakter med besökarna. Vi
hade en monter på detta evenemang och var den enda
utställaren som inte representerade ett farmaceutiskt
företag. Det fanns hundratals läkare från hela världen
närvarande med över 600 registrerade egyptiska läkare.
Vi hade mycket att göra i vår monter och vi delade ut en
stor mängd arabisk och engelsk litteratur och svarade
på hundratals frågor. Vi uppmuntrades av att många
läkare kommenterade att det är uppenbart att NA talar
om hur vi ska föra budskapet vidare till beroende som
använder mediciner och att de diskussionerna har gjort
våra möten mer välkomnande för dessa medlemmar
och potentiella medlemmar. Det här kunde inte ha
skett utan stödet från den egyptiska gemenskapen.
Vårt varma tack till de många medlemmarna i Egypten
som tog en vecka ledigt för att stödja arbetet i montern
och samarbetade med NA World Services för att hjälpa
till att förtydliga vad NA är för denna viktiga samling av
läkare som har med beroende att göra.

Den demografiska enkätinformationen har lämnats
över till en statistiker som går igenom datan och skriver
rapporter till oss för vårt möte i mars.
Vi har hört från några medlemmar som skulle ha önskat att enkäten kunde ha legat kvar online under längre tid. Det finns uppenbarligen avbrott i kommunikationen inom delar av vår gemenskap. En del av våra
medlemmar fick inte höra talas om enkäten förrän efter
att deadline för deltagande hade passerats. Vi har aldrig
försökt att göra en medlemsvid undersökning förut. Det
här var ett experiment för att bredda våra ansträngningar bortom världskonventet. Förhoppningsvis kommer
vi att kunna planera och genomföra en gemenskapsvid
enkät i framtiden och arbeta tillsammans för att nå ut
med informationen till ännu fler medlemmar.
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ket av denna information har varit konferensgodkänt
och en del är lokalt utvecklat material. Vi tror att WSC
2006 antog motionen som gav styrelsen möjligheten
att utveckla och godkänna “servicerelaterade informationspamfletter” med en önskan att ha information
tillgänglig för gemenskapen inom kortare tidsram än
våra tidigare processer tillåtit.
För att hjälpa till att förbereda för konferensen skickades en detaljerad redogörelse till konferensdeltagare
tillsammans med utkast för servicepamfletterna—Fördelarna med service, Ledarskap i NA (en för grupper
och en för medlemmar), och en reviderad En introduktion till NA-möten—för att bidra till att klargöra frågorna. Vi ser fram emot att diskutera de här frågorna med
konferensdeltagarna under Världsservicekonferensen.
Vi inser att vi tillsammans, genom tankfull diskussion,
kommer att nå den lösning som bäst tjänar gemenskapen.
Ni finner de publicerade servicepamfletterna online
på http://www.na.org/servicemat/svc_pamphlets.
htm.

SERVICEPAMFLETTER
Som vi har rapporterat fortsätter vi att
diskutera servicerelaterade pamfletter
och redskap. Specifikt har vi övervägt
hur vi ska kategorisera detta material
och vad som verkligen definierar en servicepamflett
eller informationspamflett. I vår utveckling av dessa
material riktade vi pamfletterna till grupper för att
hjälpa dem med att fullfölja vårt huvudsyfte. Faktum
är att dessa ämnen och materialet för servicepamfletterna kom ur diskussioner vi har haft med medlemmar
i vår gemenskap medan vi hållit workshops om Ämnesfrågorna.
Vi förstod med tiden att en del av materialet som var
menat att vara grupperna till hjälp i deras ansträngningar kanske istället vore mera lämpligt att rikta till medlemmar, potentiella medlemmar eller andra intresserade personer och det förde oss tillbaka till frågan om
vad som specifikt definierar servicerelaterade informationspamfletter.
Det paket av relaterad information vi har inkluderat
med CAT-materialet är resultatet av våra diskussioner
och vår förståelse av vad vi tror bäst kan tjäna gemenskapen på det mest gensvarande och ansvariga sättet.
På många sätt har vi under hela konferenscykeln försökt nysta i denna fråga. Vi har erbjudit er det bästa vi
har tänkt ut hittills. Det här är en av frågorna som vi tror
kräver en hel del diskussion där alla deltar för att vi ska
nå ett avgörande.
Den formulering vi föreslår för GWSNA är baserad på
övertygelsen att skillnaden mellan tillfrisknande och
servicematerial inte beskriver våra behov på ett adekvat
sätt. Vi tror att vad som helst som försöker förändra eller etablera NA-filosofi bör vara gemenskapsgodkänt,
vilket är något vi använder för tillfrisknandematerial.
Tolv koncept för NA service eller traditionerna som de
diskuteras i Det fungerar: hur och varför faller inom
samma kategori i precis samma utsträckning som allt
vi alla skulle uppfatta som tillfrisknandematerial.
Texter som skisserar hur vi tillämpar eller implementerar våra redan etablerade principer föll inom en annan
kategori i våra diskussioner. Det här är verkligen “information”. Vi delar med oss fritt av detta material i våra
publikationer, lägger ut det på våra ”deladeresurssiter”
på hemsidan och tillåter olika språkgrupper att fritt
anpassa texterna så att de passar deras behov. Myc-

CAT – MATERIAL FÖR KONFERENSENS
GODKÄNNANDE
Materialet för konferensens godkännande skickades till alla konferensdeltagare den 24 och 25 januari. Det var
ett så stort utskick att vi beslutade oss
för att inte vänta till konferensen med
att ge deltagarna en pärm. Vår vana
att använda trehåliga 8 ½ x 11 tums
papper fungerar bara för amerikanska
deltagare. Vi hoppas att de här anteckningsböckerna är ännu ett redskap som kan hjälpa
deltagarna att organisera och förbereda sig inför WSC
2008.
A Guide to World Services in NA förklarar CAT-materialet
så här: “Konferensgodkänt material är sådana verk som
är godkända av Världsservicekonferensen, som i första hand är tänkta för användning av servicestyrelser
och kommittéer.” En kort lista av innehållet inkluderas
nedan, men vi uppmuntrar er att gå igenom hela CATpaketet så att ni får den fullständiga informationen.
Revidering av A Guide to World Services in NA: Vi
föreslår ett antal revideringar som inkluderar ändringar
i policy, medan andra är tänkta att helt enkelt beskriva
befintlig policy eller arbetssätt. De föreslagna
ändringarna är:
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 HRP och World Pool policy: En omskrivning av
dessa avsnitt, skickad till oss av HRP, som syftar till
att bättre avspegla faktiskt arbetssätt inom HRP och
nyttjandet av World Pool.

 WCNA-zoner: Vi rekommenderar en ändring av
gränserna i de nuvarande världskonventzonerna
så att Afrika och Mellanöstern skulle tillhöra zonen
som nu inkluderar Asia-Pacific.

 CBDM (koncensusbaserat beslutsfattande) och
reviderade regler för WSC: Vi skickade ett utkast av
CBDM-avsnittet till konferensdeltagare i augusti och
har gjort revideringar baserat på den lilla mängd
input vi har fått tillbaka. Vi har också reviderat
konferensens regler så att de avspeglar vårt
nuvarande arbetssätt och för att göra dem lättare att
förstå och använda. Med WSC-deltagarnas tillstånd
skulle vi vilja ge dessa regler en ”provkörning” vid
WSC 2008 innan vi tar upp dem under nya ärenden.

Säte vid WSC, rapport och regionala profiler:
Den här rapporten förklarar våra rekommendationer
för regioner som söker säte vid konferensen och
inkluderar rapporter från varje region som har ansökt
om säte samt diskuterar mer omfattande frågor som
har att göra med vår policy om säte vid konferensen.
Vi redogör för skälen till vår rekommendation att sätta
ett moratorium under kommande två konferenser
för att tilldela säte för regioner som uppstått genom
delning.

 Publiceringsdatum för Annual Report (Årsredovisning), att ta bort Quarterly Report (Kvartalsrapporten), och en revidering av Conference Report
(Konferensrapporten): vi föreslår att ändra publiceringsdatum för NAWS Annual Report från september till slutet av året så att vi som normalt tillvägagångssätt kan inkludera siffror från det årliga
bokslutet. Det här är något konferensdeltagarna
verbalt har godkänt vid konferensen, men policyn
har aldrig ändrats till att avspegla detta. Vi tar bort
Quarterly Report eftersom vi skickar ut reseinformation och korta ekonomiska rapporter i NAWS News
samt att ekonomisk information alltid finns tillgänglig vid förfrågan och i årsrapporten. Slutligen reviderade vi ordalydelsen i Conference Report så att
den avspeglar det som varit vårt arbetssätt under de
senaste fyra åren.

2008–2010 NAWS strategiska plan: Den strategiska
planen röstas inte om vid konferensen, men
projektplanerna i budgeten som det röstas om, kommer
direkt ur den strategiska planen. Planen riktar in kursen
för NAWS under kommande cykel och utgör basen för
många diskussioner på konferensen och framåt.
2008–2010 NAWS budget, projektplaner och
ersättningspolicy: Denna budget gäller 2008–2010
års konferenscykel. Projektplaner kodas i enlighet med
den prioritet vi givit dem och vi kommer att be om en
provomröstning vid konferensen för att få en känsla
för om deltagarna håller med om våra prioriteringar.
Alla projektplaner godkänns separat av WSC.
CATen finns också tillgänglig att köpa från
(Världsservice-) kontoret för $12 per styck eller kan
laddas ner från http://www.na.org/CAT2008/cat08toc.htm. Hemsidan är lösenordsskyddad för att
säkerställa att endast NA-medlemmar har tillgång till
det föreslagna budgetmaterialet. Ni kan logga in med
användarnamnet cat och lösenordet cat2008. Dela
gärna med er av detta lösenord och CAT-material till
andra intresserade NA-medlemmar.

 Översättningspolicy: Vi föreslår ändringar i
översättningspolicyn för de personliga berättelserna
i Basic Text och Det lilla vita häftet i väntan på
publiceringen av sjätte upplagan av Basic Text. Vi
rekommenderar en policy som låter gemenskaper
översätta en del eller alla berättelser i sjätte upplagan
av Basic Text.

Vi ser fram emot att träffa er alla på WSC 2008 och
diskutera dessa frågor och andra. Som alltid är ni
välkomna att kontakta oss om vi kan vara till någon
hjälp i era ansträngningar.

 Godkännandeprocess för NA-material: WSC
2006 antog en motion att “tillåta världsstyrelsen
att utveckla och godkänna servicerelaterade
informationspamfletter och redskap, för distribution
till gemenskapen.” Vi erbjuder revideringar till policy
så att den avspeglar denna motion och för att beskriva
tre godkännandeprocesser (gemenskapsgodkänd,
konferensgodkänd och styrelsegodkänd) på ett sätt
som är enklare för våra medlemmar att förstå och
som tycks vara det förnuftigaste.
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kundservice, distribution, produktion och evenemang
samt att besöka NAWS kontor och gå på lokala tillfrisknandemöten. Dagordningen för de två dagarna var
fokuserad på NAWS ekonomiska rapport, litteraturförsäljning och planerade prisökningar, NAWS kontoret i
Iran, servicepamfletter, den föreslagna sjätte upplagan
av Basic Text samt nya produkter.
Konventdelen av workshopen inkluderade en gästpanel som bestod av tre större hotellkedjor och ett
företag som anordnar konferenser, Conference Direct.
De tog upp saker som att ta första kontakten med hotell, att använda en representant för ett rikstäckande
konto, trender i branschen, att förhandla om kontrakt,
marknadsföring samt att välja talare och merchandise.
Northern California Regional Convention Committee
berättade också om sitt långvariga evenemang och
tillhandahöll fakta, förslag på riktlinjer och tips om
budget.
Den fullständiga rapporten finns tillgänglig online på:
http://www.na.org/reports/Lit_Conv_Workshop_
SUMMARY_NOTES.pdf och skickades också ut med
CAT-materialet.

Index
Det tycks som om det enda beständiga i vår litteraturutvecklingsprocess har varit förändring.
Allt sedan vi har börjat prata om möjligheten av
ett nytt index i Basic Text, har vi tillfrågats om utveckling och godkännande av index i våra andra
böcker. Ingen process har varit den andra lik.
Sponsorship och NA Stegarbetsguiderna: Det
finns inget index i någon av böckerna.
Just for Today: Index inkluderades i godkännandeformatet men inte i granskningsformatet.
Det fungerar: hur och varför: Index inkluderades
i både gransknings- och godkännandeformatet.
Basic Text: Index inkluderades varken i godkännande- eller granskningsformatet
Vi hoppas att skapa ett mera ”användbart” index—ett som är mera än bara en lista på alla
sidor där ordet förekommer. Två stora skillnader
i det nya indexet skulle vara:
1. Det skulle finnas mera korshänvisning. Till
exempel listar vårt nuvarande index ”känslor” och ”emotioner” separat. De skulle
kunna korshänvisas i det nya indexet.

ÅRSREDOVISNING
Som vi tidigare nämnt har vi nu med
godkännandet av bokslutsrapporten, get ut 2006-2007 års NAWS, Inc.
Annual Report. När vi tryckt årsrapporten direkt efter CARen och CATen och andra verk, kan vi känna
med er och förstår om ni känner
er översköljda av information. Att
läsa och ta in den här mängden
material kan ibland kännas överväldigande. Vi
hoppas att ni, givet nästan tre månader av lästid före
WSC 2008, kommer att kunna läsa och smälta materialet i en rimlig takt när den första vågen av papper väl
har passerat.
Som en del av revideringarna i A Guide to World Services in NA rekommenderar vi att ändra publiceringsdatum för årsredovisningen till slutet av året istället för
det nuvarande slutdatumet i september. Denna förändring skulle tillåta oss att ta med siffrorna från årsbokslutet, vilket är ett väsentligt element i vår rapportering
till er. Den här föreslagna ändringen finns i Material för
konferensens godkännande (CAT).
Och som vanligt finns dokumentet att hämta online på
http://www.na.org/reports/ar/2007/TOC.htm.

2. Det skulle finnas två nivåer av indexet så
att de flesta uppslagsord skulle ha underkategorier. Om till exempel huvudordet
är ”hopp” kan det finnas underkategorier
som ”och andra steget” eller ”och möten”. Vi
planerar att ha ett nytt index tillgängligt för
konferensdeltagarna på WSC 2008.

2007 års Literature Distribution and Convention Workshops hölls den 9-10 november i Woodland Hills, Kalifornien. Den inledande responsen var mycket positiv.
De närvarande hade tillfälle att knyta kontakter till andra betrodda tjänare med samma funktion och att dela
med sig av erfarenheter och bästa arbetssätt. Det fanns
också tillfälle att interagera med anställda på NAWS
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WSC. Dessa medlemmar håller ungefär 11,000 möten
per vecka i dessa gemenskaper.
Distrikten i Sao Paulo, Brasilien har beslutat att forma en
egen region, Grande Sao Paulo, vilket nu är den tredje
regionen i Brasilien och dessa tre regioner överväger
och diskuterar möjligheten att forma ett brasilianskt
zonforum som sedan skulle skicka en representant till
WSC att representera alla tre regioner. För närvarande är
allt ännu i diskussions och planeringsstadiet. Argentina
Region funderar också på att föreslå att forma ett
zonforum med regionerna från Uruguay, Paraguay,
Chile, och Bolivia. Om dessa nya zonforum startas
upp kommer den nuvarande strukturen hos LAZF att
dramatiskt förändras under de närmaste åren.

NAWS PERSONAL
Med stor sorg meddelar vi bortgången av två långvariga NAWS-familjemedlemmar sedan vår senaste
rapport. Fellowship Services Team Assistant, Freddie
Aquino, gick oväntat bort den 16 december 2007, i kärleksfullt sällskap av vänner i tillfrisknande och service.
Freddie har länge i våra hjärtan och sinnen varit sammankopplad med S&I. Han delade med sig till många
medlemmar över hela världen och kommer att saknas
av många.
Den 4 januari 2008, avled Tom Rush, Comptroller/Asset
Management Team Leader, omgiven av nära och kära
efter en kort tids sjukdom. Tom kom först till världsservice som en alternerande RSR, blev kassör för WSC och
tjänade i WSOs styrelse innan han började arbeta på
kontoret. Han svarade personligen på alla bidrag som
skickades till NAWS och hans leende och värme kommer att saknas av många.

Canadian Assembly
Skälet för vår resa till CANA/CCNA i november hade två
aspekter: 1) att stödja CANAs delegatsammankomst med
deras planering och utveckling av en strategisk plan 2) att
hålla två workshops på Canadian National Convention.

Båda var långvariga betrodda tjänare i NAWS och anställda vars bestående service, passion och hängivenhet till Anonyma Narkomaner kommer att leva kvar i
våra hjärtan och i hjärtan hos NA-medlemmar i hela
världen.

GEMENSKAPSUTVECKLING
Att resa till zonforum, konvent och serviceworkshops
hjälper oss att bygga partnerskap med medlemmar, distrikt
och regionala betrodda tjänare och delegater och deras
alternerande. Att diskutera frågorna som berör alla NAgemenskaper ger oss tillfälle att utbyta information och
erfarenhet så att vi tillsamman mer effektivt och ansvarsfullt
för vidare vårt budskap om tillfrisknande.

En skiss för en strategisk plan byggdes från CANAs
möte 2006: tre dagar av sammankomsten fokuserade
på att utveckla arbetssätt, identifiera handlingar och
utse arbetsgrupper för 2007-2008. Delegaterna strävar
efter att förbättra kommunikationen om CANA inom
sina regioner och deras ansträngningar märks eftersom
medlemmar börjar se sammankomsten som en nationell
resurs. Sju delegatteam närvarade vid sammankomsten
inklusive medlemmar från Quebec Region som är ickeröstande deltagare i organet.
Vi höll också två workshops på konventet som började
efter sammankomsten. En handlade om Public Relations
Handbook medan den andra fokuserade på Att bygga
starka hemmagrupper.

Zonforum
Latin American Zonal Forum
Sent i oktober närvarade vi vid
det åttonde Latin American
Zonal Forum och det åttonde
Latin American Convention of
Narcotics Anonymous i Grussai,
Brasilien, som ligger fem
timmar norr om Rio de Janeiro, Brasilien. Forumet och
konventet utgör ett samtidigt, gemensamt evenemang
som äger rum vartannat år. Tjugotvå delegater som
representerade sina respektive gemenskaper närvarade
vid zonforumet och ungefär 300 medlemmar deltog
på konventet. LAZF består av tjugotvå gemenskaper i
centrala och södra Amerika av vilka fjorton har säte vid

Rocky Mountain Zonal Forum
Rocky Mountain Zonal Forum hölls lördagen den 8
december 2007, i Helena, Montana. Där närvarade
RDar, alternerande RDar och intresserade medlemmar
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från Colorado, Montana, Southern Idaho, Upper
Rocky Mountain och Utah regionerna. Totalt fyrtio
medlemmar vågade sig ut i det kalla vädret för att
delta i en Conference Agenda Report-workshop
som fokuserade på diskussionsfrågorna och de olika
motionerna. Vi tackar Montanaregionen och RMZF för
deras gästvänlighet och varma välkomnande och för
att de bidrog till att ge oss en fantastisk upplevelse.

Workshops och konvent
Multiregionala läroevenemang
Vår första CAR-workshop hölls på ett evenemang i
Biddeford, Maine, 30 november–2 december 2007. Vi
startade dagen med en NAWS uppdatering och gick
sedan vidare med tre sessioner som handlade om
frågorna och motionerna i CARen. Vi avslutade med en
kort diskussion om CAT-materialet och en kort frågoroch-svar session. Vi uppskattar allas ansträngningar
att komma igenom dagordningen. Trots att det fanns
stunder då vi skulle ha behövt tänja tid och rum för att
hinna med allting, lyckades vi ta oss igenom materialet.
MRLE gav oss stora möjligheter att pröva CAR-sessioner.
Gruppen var relativt liten (omkring trettiofem) och det
fanns många delegater, så vi kunde inte bara pröva
sessionerna men delegaterna fick också tillfälle att se
hur sessionerna leds som ett stöd för dem att hålla
framtida CAR-workshops i sina egna gemenskaper.
Tack till alla som var med.

Southeast Zonal Forum
NAWS närvarade vid en CAR-workshop i Macon,
Georgia den 4–6 januari 2008, där över 100 medlemmar
deltog. NAWS höll små- och storgruppsdiskussioner
om frågorna i CARen och genomförde brainstorming i
grupp om en av frågorna som fokuserar på nästa verk
av riktad litteratur. För att lämna tid till att gå in i en
diskussion om motionerna i CARen med deltagarna i
forumet var vi tvungna att avstå ifrån frågan i CARen
som berör Sponsorship-boken. Delegater som håller
CAR-workshops i sina respektive regioner kan vilja
överväga hur mycket extra tid som kan behövas för
att diskutera färdigt frågorna och motionerna i CARen.
NAWS var glada över SEZF gästfrihet och entusiasmen
hos dem som deltog.

Washington Northern Idaho H&I/PI Learning Days
NAWS deltog i detta lärodagsevenemang för
betrodda tjänare den 2–4 november 2007 i Walla
Walla, Washington. Detta evenemang har hållits
under femton år och ungefär 150 medlemmar
närvarade detta år, inklusive betrodda tjänare från flera
omgivande regioner. Det gav workshopen en känsla
av att vara en multiregionalt läroworkshop. Det hölls
tillfrisknandemöten både på fredag och lördag kväll
och en middag föregick huvudtalaren på lördagen.
NAWS deltog i fyra workshops: Public Relations
Handbook, historia om S&I- och OI-underkommittéer,
The Principles of the Traditions in Our Service Work,
och Community Outreach. Det var livlig delaktighet
under frågor-och-svar sessionerna på varje workshop
och vi är glada att ha fått möjligheten att delta på
detta evenemang.

Plains States Zonal Forum
McPherson, Kansas var
platsen för CARworkshopen
med Plains
States Zonal
Forum, som
hölls den 5
januari 2008;
och
zonforummötet som hölls den
6 januari 2008. CAR-workshopen var en av våra första
under året så det var ett mycket bra tillfälle att fördjupa
oss i motionerna och att samla feedback på frågorna
i CARen. Dagordningen var väldigt späckad och vi upplevde det som en utmaning att ta oss igenom allt material, men vi hade mycket bra diskussioner med gruppen av ungefär sextio deltagare vilket inkluderade ett
halvt dussin regionala delegater med sina alternerande.
Tack till alla i Kansas som så varmt välkomnade oss och
som entusiastiskt deltog i våra diskussioner.

Al-Sask Regional Convention
VI reste till Saskatoon, Saskatchewan, Kanada som ett
gensvar på en förfrågan att delta på Al-Sask regionala
konvent som hölls den 19-21 oktober 2007. Al-Sask
inkluderar Central Saskatchewan, Chinook, Edmonton,
Northern Lights, Peace, och Southern Saskatchewan
distrikten i de Kanadensiska provinserna Alberta och
Saskatchewan. Vi gav en NAWS-uppdatering och njöt
av möjligheten att interagera med medlemmar in
denna region.
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Guatemala Regional Convention
NAWS blev inbjudna att närvara vid det
fjärde regionala konventet i Guatemala
vilket var vår första resa till regionen. Vi
höll tre workshops on Ämnesfrågorna
för diskussion och en workshop om NAs
historia. En del av medlemmarna hade
deltagit i workshops på andra evenemang
och visade sina ledarskapstalanger genom effektiva
smågruppsdiskussioner. Guatemalerna trivdes med
smågruppsdiskussionerna som fiskar i vattnet. Detta
blev uppenbart i den data vi samlade in, särskilt i
workshopen om Vårt servicesystem där majoriteten av
de prioriterade svaren i ”vem” och ”hur” redan relaterade
till ämnet. Guatemala är en av de växande regionerna i
Centralamerika där NA är en stomme i samhället, vilket
gynnar vår vision.

• Sedan januari har vi fått in mer än 4 700 svar på
medaljenkäten. Över 73% av dem som svarat föredrar
medaljerna med romerska siffror. Över 55% föredrar de
bronsfärgade. Så, vänligen logga in och ge din input.
I december förra året kunde vi med glädje berätta
att det tillkommit en daglig e-post service från NA
världsservice av Just for Today, Daily Meditations
for Recovering Addicts. Det gjordes som ett gensvar på upprepade förfrågningar från gemenskapen. I vår roll som ansvariga för gemenskapens upphovsrättsskyddade material har vi inte kunnat ge
andra tillåtelse att ge ut gemenskapens litteratur
på detta sätt. Eftersom gemenskapen tycks uppskatta denna elektroniska service har vi hittat ett
ganska enkelt sätt att tillhandahålla den gratis.

UPPDATERING HEMSIDAN
Hemsidan uppdateras ofta och
flera tillägg görs varje månad, allt
från nya nummer av våra skrifter
till helt nya avsnitt eller sidor. Följande områden kan vara av intresse:

• Det har varit mycket aktivitet med förberedelserna
inför 2008 World Service Conference. Conference
Agenda Report finns tillgänglig elektroniskt i sin
helhet. För fullständig information och instruktioner
gå till http://www.na.org/conference/. Och om ni
har läst CARen och vill lägga in svar på frågorna i
CARen elektroniskt, kan ni göra det på http://naws.
org/surveys/admin/admin.php?sid=2.

Denna tjänst finns nu tillgänglig för prenumeration på engelska. Det finns en länk där man kan
anmäla sig till mejlinglistan på sidan för samtliga
prenumerationer från NAWS på http://portaltools.na.org/PortalTools/subscriptions/Login.
cfm. Gemenskapens intresse för denna gratisservice fortsätter att öka. När detta blad går i tryck har
vi över 7 500 prenumeranter på ett dagligt JFTmejl. Vi fortsätter att utvärdera de bästa sätten att
ge denna service och är i färd med att göra några
förändringar, såsom att flytta den till en särskild
in-house server för att minska mejlingtiden. (För
närvarande tar det oss över femton timmar per
dag att skicka ut mejlen för att säkerställa att de
flesta ISPer inte blockerar mejlen.) Om ni vill läsa
de dagliga meditationerna online, kan ni göra det
på http://www.jftna.org/jft/index.php.

• Materialet för konferensens godkännande
(Conference Approval Track material) finns
tillgängligt på samma hemsida med en länk till
det dokumentet; http://www.na.org/CAT2008/
cat08-toc.htm. Eftersom det bara är till för NAmedlemmar är det lösenordsskyddat. Vänligen
notera användarnamnet cat och lösenordet cat2008
som ni behöver för att få tillgång till materialet.

• Medlemsenkäten togs bort från hemsidan i slutet
av december men vi vill fortfarande veta vad ni
anser om utformningen av våra medaljer. Vänligen
gå till http://www.na.org/catalog/med-choice.
htm för att vara med!

• NAWS, Inc. Annual Report (Årsredovisningen) har
lagts ut. Det är ett bra redskap som återger det
gångna året och är ofta intressant för professionella
som kan skicka beroende till NA.
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HUMAN RESOURCE PANEL
WORLD SERVICES KALENDER
OCH DEADLINES

Hälsningar igen från er Human Resource Panel!
Eftersom vi inte har haft något möte sedan det senaste numret av NAWS News kommer vår rapport till
er att vara kortfattad. Efter vårt förra möte har vi varit
upptagna med nomineringsprocessen där vi övervägt möjliga kandidater. Vårt initiala namnlösa urval
har avslutats och vi håller för närvarande på med intervjudelen. Även om vi inte har färdigställt nomineringsprocessen riktigt ännu skulle vi vilja ta tillfället
i akt att tacka alla som varit villiga att ställa upp för
nominering.

29 februari 2008
Regionala rapporter och svar på frågorna i
CARen ska vara inskickade. (Sena rapporter
kommer att tas emot, men vi kan inte garantera
att de inkluderas i sammanställningen som
skickas ut.)

15 mars 2008
Deadline för att planera NAWS-betalda resor
till WSC 2008 (Vänligen gör era hotell reservationer genom Elaine Wickham så snart som
möjligt eller senast 1 mars: Elaine@na.org eller
818.773.9999 anknytning 116.)

Som ni kanske vet vid det här laget har vi färdigställt
våra rekommendationer för ändringar i “HRP and World
Pool External Guidelines”. De rekommendationerna
distribuerades som en del av CATen. Vi har full tillit till
att dessa revideringar på ett bättre sätt avspeglar vårt
nuvarande arbetssätt i HRP. Vi ser fram emot att höra
era synpunkter på våra föreslagna revideringar.

26 april 2008
Pre-konferens aktiviteter

Slutligen kommer ni att höra mest ifrån oss i den
kommande Conference Report, där vi kommer att tillkännage dem vi nominerar för val vid 2008 års World
Service Conference.
Som alltid välkomnar vi alla synpunkter och frågor.
Tveka inte att kontakta oss på hrp@na.org eller kontakta Roberta på NA World Services kontoret på 818773-9999 anknytning 121.

27 april – 3 maj 2008
2008 World Service Conference

WCNA-33, BARCELONA
NAWS medarbetare var i Barcelona i december för
planering av WCNA-33, som ska hållas i Barcelona,
Spanien 20–23 augusti 2009. På grund av antalet förfrågningar vi har fått planerar vi att ha information och
flyers klara inför detta evenemang tidigare än vi brukar.
Vi hade möjlighet att träffa spanska regionens RD och
alternerande RD och vi är alla upprymda allteftersom
vi utvecklar planerna för evenemanget.
Vi håller fortfarande på att slutföra detaljerna av WCNA32, som hölls i San Antonio, Texas i september förra
året. Vi kommer att tillhandahålla er dessa detaljer i
Conference Report som kommer i mars.
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