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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.
2010 CAR – Finns tillgänglig från och med den 25 november till självkostnadspris, 8 dollar, inklusive frakt och
hantering. Den kommer också att läggas ut på http://www.na.org/conference. Översatta versioner på spanska,
portugisiska, franska, tyska och svenska kommer att finnas tillgängliga den 25 december.
Medlemskapsenkät – Ni kan fylla i den här enkäten online eller genom att ladda ner ett exemplar och posta eller
faxa in era svar. Enkäten kommer att ligga ute fram till och med den 31 december 2009 och vi uppmuntrar er att informera andra medlemmar om den! Länken till hemsidan är http://questionnaire.disc.na.org Var vänlig och sprid
den bland dina vänner!
“Living Clean” – Den första gransknings och input perioden för “Living Clean” är över och vi kommer att ha mera
material att skicka ut till er under 2010. Ni kan hjälpa till före granskningen genom att bidra med er erfarenhet
som källmaterial för vilket som helst av ämnena som tas upp i skissen för boken som ni hittar online på http://
www.naws.org/lc/ eller helt enkelt genom att skicka ett mejl med era tankar och idéer om skissen.
Ekonomi – Vi har påbörjat ett nytt räkenskapsår och kommer snart att ha redovisningen klar för hela räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2009. Efter att styrelsen har godtagit revisionen kommer vi att skicka ut årsrapporten som innehåller revisionen, ekonomiska detaljer och en mängd intressant information om våra aktiviteter å
era vägnar från och med juli 2008 till juli 2009. Vi fortsätter att be om ert ekonomiska stöd för att föra budskapet
vidare runt om i världen i dessa svåra tider.
Workshops – En worldwide workshop hölls i Boston, Massachusetts, den 20–22 november 2009 och en kommer att
hållas i Japan den 11-13 december. Vänligen gå till http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg för mera information.
WCNA 33 – Hölls i augusti och var en anmärkningsvärd uppvisning av vår gemenskap. Vi hade många förstagångsupplevelser – medlemmar från sextiofem länder närvarade, simultantolkning på tio språk och de amerikanska
medlemmarna var faktiskt i minoritet! Tack så mycket till alla som var där! Försäljning av inspelningarna kommer
att fortsätta några månader till. Ni hittar länken på http://www.na.org/wcna.
Nya produkter – En presentutgåva av Basic Text, en ny Basic journal, medaljhållare i genomskinlig plast, en vykortsserie med WCNA motiv och en CD-fodralskalender för 2010. För mer information se vår Product News Flash
för November på http://www.na.org/?ID=catalog-products
Litteraturförsäljning online vid WSO-E – Är nu uppe och fungerar. Ta en titt på den på http://www.na.org/
?ID=OrderLiteratureOnline-ESO om ni bor i Europa.
HRP – Är nu upptagna med nomineringsprocessen och vill tacka alla medlemmar, regioner, zoner och World Board
för att de har deltagit i processen.
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