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Sånt som är på gång i Världsservice
som du kanske vill känna till...
Vi hoppas att ni antingen kommer att skicka vidare den här sidan via e-post eller kopiera upp den till intresserade
medlemmar i era distrikt (DSK) och regioner (RSK). VI fortsätter att uppmuntra medlemmar att skaffa sig e-prenumerationer till The NA Way och NAWS News. Det hjälper oss att kommunicera mera effektivt och att ha kontroll över
distributionskostnaderna.
Medlemsenkät – 2009 års medlemsenkät ligger nu ute på na.org. Ni kan fylla i den online, vid WCNA 33 eller genom att ladda ner den och posta eller faxa tillbaka den till oss. Vi kommer att låta den ligga kvar online till den 31
december 2009 och vi uppmanar er att berätta om den för andra! Adressen till hemsidan är http://questionnaire.
disc.na.org. Skicka gärna vidare länken till era vänner!
“Living Clean” – kapitel ett och två samt en skissad arbetsversion av “Living Clean” ligger ute för gemenskapens
granskning och input till den 15 december 2009. Ni hittar råtexterna via länken på projektsidan på http://www.
na.org/?ID=Living_Clean_Project och får tillgång till dem med WSC2010 som både användarnamn och lösenord.
Ni kan också ge input online. Utöver det kan ni vara med och bidra till det pågående skrivarbetet genom att dela
med er av era erfarenheter till vilket avsnitt som helst i materialet för de olika kapitlen. Det här hittar ni på http://
www.naws.org/lc/.
Ekonomi – Vi har avslutat vårt räkenskapsår. Precis som övriga världen står NAWS inför ekonomiska utmaningar.
Kostnaderna har ökat för utvecklingslitteratur, översättningar, gemenskapen publikationer såsom The NA Way
och Reaching Out, frakt och offentliga relationer. Samtidigt har gemenskapens bidrag minskat. Vi kommer att fortsätta be om ert stöd och sprida våra förslag på hur vi ska minska kostnaderna för produktion och distribution av
våra gratispublikationer utan att tappa vår förmåga att kommunicera. Vi behöver era idéer och er hjälp med det
här!
Från och med den 1 juli 2009 kommer priset på de översatta versionerna av första delen av Basic Text att vara $7,50
och litteraturpriserna på WSO Europe att anges i euro.
Workshops – En världsvid workshop är inplanerad i Boston, Massachusetts, den 20–22 november 2009. Planering
för workshops i Japan och i Mellanöstern pågår. Vänligen gå till http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg för
mer information.
WCNA 33 – Vårt konvent kommer att hållas den 20–23 augusti 2009 i Barcelona! Det senaste världskonventet var
i Europa 1995 och nästa kommer att hållas 2027. Det här är ett unikt tillfälle att fira både vårt tillfrisknande och
vår mångfald. För närvarande har vi förregistreringar från femtionio olika länder och arbetar hårt för att tillhandahålla allt möjligt roligt och underhållande parallellt med tillfrisknandet. Kom och fira med oss! Vänligen besök
http://www.na.org/wcna/.
HRP – Medlemmar som önskar övervägas av HRP för nominering till positioner inom världsservice behöver lämna
in eller uppdatera sitt World Pool formulär före den 31 augusti. Human Resource Panel distribuerade också ett
nytt formulär i mars som före den 31 oktober måste fyllas i av alla som föreslår kandidater, dvs regioner, zoner och
världsstyrelsen (World Board).
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