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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 NA Way behöver du numera anmäla ditt intresse. En ny prenumeration kan påbörjas när som helst. Oktobernumret var det senaste som automatiskt skickades ut till alla. Vänligen anmäl er för e-prenumeration (kostnadseffektivt!), pappersversion eller samordnad prenumeration på www.na.org/subscribe. Vänligen för den här informationen
vidare till andra.
Hemsidan för Service System projektet är online och innehåller all information som har distribuerats efter konferensen,
plus bakgrundsrapporter och en uppdatering med en förkortad sessionsprofil för lokala workshops. Det finns också
en länk till ett diskussionsforum för projektet. Vi har hållit många workshops i USA och på några andra ställen. Tack till
alla de medlemmar som deltog och till delegaterna som har varit värdar för de lokala workshoparna. Vänligen skicka in
er input före den 31 december 2010. Alla uppdateringar kommer att läggas upp online allteftersom de är tillgängliga:
www.na.org/servicesystem.
Om du är eller om du under 2008-2010-års cykel var en aktuell konferensdeltagare, ber vi dig att vänligen anmäla dig till
diskussionsforumet på http://disc.na.org. Alla intresserade medlemmar kan läsa på det här diskussionsforumet. Vi har
mycket att prata om under denna cykel.
Vi har fortsatt att minska på utgifterna överlag, styrelsen hjälper till i denna ansträngning genom att avboka marsmötet.
Vi fortsätter att be om ert ekonomiska stöd för att kunna tillhandahålla den service som bidrar till att föra budskapet
vidare över hela världen. Vänligen se portalen för bidrag från medlemmar på www.na.org/?ID=donation-external-index.
WCNA 34 kommer att hållas i San Diego i september 2011. Registrering räknas med att kunna påbörjas den 3 januari 2011. Flyers kommer att läggas ut under senare halvan av december. Ni kan söka information om evenemanget på
www.na.org/wcna.
“Living Clean” Den tredje och sista input perioden för de kvarvarande kapitlen av “Living Clean” pågår nu fram till och
med den 31 december 2010. Vi hoppas att ni går igenom materialet. Godkännandeformatet kommer att vara klart i april
2011.
Vi har flera nya produkter. Den sjätte upplagan av Basic Text på spanska finns nu tillgänglig. En minnesutgåva kommer
att finnas tillgänglig i slutet av december. Vi har för närvarande två nya tre-metalls medaljer i färg tillgängliga: rosa/pärlemor och svart/silver. En ny presentutgåva och en särskild numrerad minnesutgåva av It Works: How and Why kommer
att bli tillgänglig i slutet av året.

ör
fr a m t i d e n f

19737 Nordhoff Place  Chatsworth California 91311 USA worldboard@na.org

risk n a n d

risk n a n d

tillf
As

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

As

l att s k

ap a

tillf

p t il

EN LITTERATURENKÄT OM VAD VI SKA FOKUSERA VÅRA
ANSTRÄNGNINGAR PÅ LIGGER UTE PÅ:
WWW.NA.ORG/LITSURVEY
DEADLINE ÄR APRIL 2011.
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Reaching Out och The NA Way de enda nya som vi skapat. Vi
förväntar oss inte att någon av de arbetsgrupperna kommer
att kunna träffas under den här cykeln. Vi kommer att skapa
arbetsgruppen för WCNA 34 under 2011.

VÅR VISION, VÅR FRAMTID
EN NY KONFERENSCYKEL
ÖPPNAR SIG
Den här konferenscykeln för med
sig möjligheter till förändring.
Många av oss har hört att när vi
kommer till tillfrisknandet behöver
vi förändra allting. Förändring är
ständigt pågående i våra privatliv, i tillfrisknandet och helt
säkert i service. Vi finner att förändring är nödvändigt för
ökad effektivitet i våra ansträngningar och hållbar tillväxt
av vår världsvida gemenskap. Vi reflekterar över dessa idéer
i det att vi planerar vilket arbete som kan utföras under den
kommande cykeln. Ett av sätten vi överväger ett annorlunda
tillvägagångssätt för att bidra till NAWS ekonomiska välfärd
är att ha ett fyradagarsmöte i januari 2011 och sedan ställa in
vårt marsmöte. Utöver det gör vi en ny genomgång av vårt
deltagande på workshops och vid zonforum; vi kanske inte
kommer att kunna tacka ja till varje förfrågan, men vill ändå
ge medlemmar sessionsprofiler och workshopmaterial så att
de kan bli lyckade. Tiderna förändras och vi förändras för att
möta den nya tiden.

Med tanke på vårt företagsmässiga ansvar genomförde vi en
strikt genomgång av vår nuvarande ekonomiska ställning.
Vår ekonomiska situation är allvarlig, vår ekonomiska hälsa
är sämre än den varit på mycket länge. Både försäljning
och bidrag har minskat märkbart jämfört med de senaste
åren. En del medlemmar kanske har lagt märke till att vi
inte gav ut någon NAWS News efter vårt julimöte. Det här
numret ger rapporter från båda mötena vi har hållit hittills
under cykeln. När vi fattade beslut om NAWS News tog vi
hänsyn till kostnader för planering och utskick av material
för workshoparna för Service System, rapporteringsbehoven
i samband med Service System projektet, ekonomisk
välbetänksamhet och minskande resurser. Vi kommer att
fortsätta att tydligt och pliktskyldigt informera medlemmar
om vårt behov av medel i våra samtal på workshops och
genom våra kommunikationsredskap. NA är en världsvid
gemenskap med ett uppdrag som vi alla håller nära hjärtat.
Vi tror att det nyligen antagna visionsuttalandet vägleder oss
i vårt mål att göra tillfrisknandet tillgängligt för alla beroende
i alla hörn av världen och vi behöver ert fortsatta stöd.
Vi välkomnade vår nya styrelsemedlem, Inigo, från Spanien
och valde vår administrativa kommitté (EC) för den
kommande cykeln. Ron M är vår ordförande, Ron B är vice
ordförande, Ron H är kassör och Franney J är sekreterare. Vi
tackade Jim B för hans ledarskap under den gångna cykeln
och är tacksamma att han förblir en medlem av styrelsen. Vi
är också väldigt glada att formellt välkomna Mary, Muk, Piet,
Ron B, och Ron M för deras andra mandatperiod i styrelsen.

Vi höll vårt första möte för den här konferenscykeln den 2930 juli 2010 i Chatsworth, Kalifornien. Vår dagordning var
ambitiös, med fokus på Service System projektet. Vi ägnade
en halv dag åt att diskutera Service System projektet,
tidslinjen för det, beskrivningen för det, nästa steg som
behöver tas och vad vi ville få ut av workshoparna. Vid vårt
andra möte den 21-23 oktober 2010 ägnade vi en och en
halv dag åt att förfina sessionsprofilerna baserat på input från
tre workshops som hade hållits. Vårt mål för alla workshops
vi deltog i var att samla input, men ännu viktigare, att skapa
en gemensam förståelse av förslagen så som de ser ut idag.
Vi ser det här som det enda sättet att fortsätta framåt längs
den här vägen tillsammans. Längre ner i detta NAWS News
finns mera information om Service System projektet och de
kommande etapperna.

EKONOMISK UPPDATERING
“…vi börjar med att be om hjälp…” är en mening ur vår Basic
Text. Vi har skurit ner kostnaderna till det allra nödvändigaste
och har nu femtioåtta dagars operativbudget. Vi kommer
att tydligt och ödmjukt uttrycka vårt ekonomiska tillstånd
i våra kontakter med medlemmar och försöka söka
ekonomiska bidrag. Allt vi gör är fokuserat på att föra vårt
budskap om tillfrisknande vidare i hela världen och vår
förmåga att gå framåt mot vår vision tycks svårmanövrerad.
Vi förstår att regioner också står inför liknande utmaningar,
men vi ber ändå medlemmar som kan ge mera att ge till
den beroende som inte vet att tillfrisknande är möjligt. Vi
tillämpar den sydafrikanska gemenskapens medlemsfilosofi
”att betala framåt”–att bidra så att nästa beroende kan
erfara tillfrisknandets gåva. Många av oss gillar vanan att

Arbetsgruppen för ”Living Clean” fullföljde den andra
omgången av granskning och input där de fick in 160
inputförslag. Arbetsgruppen möttes den 16-18 september
2010 för att överväga all input och revidera kapitlen. De
sista kapitlen och förordet är ute för workshops nu under
den sista granskningsperioden från den 1 oktober till den
31 december 2010. Vi är upprymda över alla dem som
har deltagit i att bidra till källmaterialet såväl som dem
som har gett feedback i granskning av kapitlen. Vi har en
känsla av att den här boken kommer att avspegla våra
medlemmars erfarenhet i tillfrisknandet. I april 2011 kommer
godkännandeformatet att släppas till gemenskapen.
Med dagens verklighet och med två stora projekt som
fortsätter under den här cykeln, är arbetsgrupperna för
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materialet. Vi använde den input vi fick från WSC-deltagare
för att förenkla framställningen av förslagen. Informationen
är i grunden den samma, men vi tror att revideringarna gör
den lättare att förstå och att framställa.
På vårt gemensamma möte med arbetsgruppen talade
vi också om de områden vi ansåg behövde ytterligare
diskussion och där det finns frågor som vi ännu inte har
svar på. Efter det har många av svaren börjat komma in
genom vårt fortsatta arbete med process-, människo- och
resursbitarna av systemet. Vi har till exempel börjat tala om
planeringsprocesser och ledarskapsutveckling. Dessa tankar
kommer tillsammans med input på de nuvarande utkasten
att arbetas in i en revidering av förslagen under 2011.
På vårt styrelsemöte i juli gick vi igenom det reviderade
materialet och uppnådde en övergripande överenskommelse
om förändringarna i förslagen. En reviderad och omformad
version av rapporten för service system förslagen skickades ut
till konferensdeltagare, lades ut på service systemhemsidan
www.na.org/servicesystem och diskuterades på otaliga
workshops.
Vi höll fem veckoslutslånga amerikanska workshops:

unna oss en kaffedryck som kan kosta upp till trettio kronor.
Om en medlem kan stå över det nöjet en gång i veckan
och investera i vår vision skulle den medlemmen på ett år
kunna ge 1500 kronor för att föra budskapet vidare. Ta det
gånger var och en av medlemmarna i NA och vi skulle ha ett
överskott av medel för att säkerställa att varje beroende som
söker tillfrisknande får den möjligheten.
Vi kommer att följa upp med ett förslag från Business Plan
arbetsgruppen att skapa en mera intressant portal på vår
hemsida som ingång till bidragssidan. Genom att ge bättre
information om vad NAWS gör med dessa medel å era
vägnar kommer vi att försöka visa sambandet till hur vi alla
kan ”investera i vår vision”. Vi medlemmar kan bidra genom
portalen på na.org eller i euro direkt till WSO-E. Medlemmar
som kan ha idéer om hur det här kan bli bättre kan kontakta
oss på: worldboard@na.org.
Aldrig förr har tonen och klangen i ”tillsammans kan vi” ljudit
sannare än idag. Vi på NAWS gör mera tillsammans med färre
resurser och levererar ändå en liknande nivå av service. Vi
kunde avboka vårt styrelsemöte i mars eftersom våra projekt
tillät oss att flytta mera av arbetet för det mötet till vårt
januari- eller junimöte. Efter WSC 2010 har fyra medarbetare
lämnat NAWS för att söka nya uppdrag. För närvarande har
vi inga planer på att ersätta dem. Vi önskar Portia, Andrew,
Jamie och Bob all lycka i det de företar sig. Bob Stewart var
den ”äldsta” medarbetaren vi hade, han jobbade på WSO i
tjugosex år. Vi kommer att sakna hans tillfrisknande och
erfarenhet.
Ytterligare ekonomisk information kommer att bli tillgänglig
i vår årsrapport som vi förväntar oss att ge ut i januari 2011.

•
•
•
•
•

17-19 september i Dearborn, Michigan
24-26 september i Dallas (Grapevine), Texas
15-17 oktober i Oakland, Kalifornien
29-31 oktober i Baltimore, Maryland
29-31 oktober i Orlando, Florida

Vi höll också sessioner om service system förslagen på flera
platser internationellt (och i Kalifornien):
• Guadalajara, Mexico: Mexico Occidente Regional
Convention
• Israel: European Delegates Meeting
• Culver City, Kalifornien: Hispanic Area Convention
• Honduras: Honduras Regional Convention
• Chandigarh, Punjab, India: SIRSCONA workshop
• Siliguri, West Bengal, India: NERF workshop
• Toronto (Mississauga), Ontario: Canadian Assembly
and CCNA (RD-led)
Under vårt oktobermöte ägnade vi en dag tillsammans
med arbetsgruppen åt att diskutera en del av det vi hört
på alla workshops samt några av idéerna om processer
som arbetsgruppen börjat jobba med. Det här var inte ett
möte för att fatta några beslut, bara en möjlighet att ha ett
gemensamt möte och börja tala om några av sätten som
förslagen kan förbättras på efter årets slut. Vi kommer att ha
ett möte med arbetsgruppen igen i januari. Då kommer vi
att ha fått in all input från lokala workshops och ska kunna
börja fatta beslut om revideringar av förslagen.
Vi har försökt hjälpa dem av er som håller lokala workshops. Vi
gav ut en sessionsprofil och en Power Point presentation för

SERVICE SYSTEM
®

Mycket har hänt sedan vi senast rapporterade i NAWS
News om arbetet i Service System arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har träffats tre gånger sedan konferensen, en
gång med EC och en gång med hela styrelsen. Informationen
har reviderats utifrån det vi presenterade på konferensen,
en hemsida för projektet har lanserats (www.na.org/
servicesystem) och det har hållits fem amerikanska och
flera andra kortare workshops i andra länder. Nu samlar vi
input på förslagen som en förberedelse till att revidera dem
igen under 2011. Här är några av höjdpunkterna av det vi
redan täckt och hur långt vi förväntar oss att ha kommit vid
WSC 2012.
Administrativa kommittén (EC) spenderade en dag med
Service System arbetsgruppen i juni för att diskutera
revideringar av förslagen för service systemet som styrelsen
presenterade vid konferensen. Många av er (vi hoppas
de flesta av er) har vid det här laget sett det reviderade
3
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en workshop på en och en halv till två timmar. De finns båda
tillgängliga på service system hemsidan: www.na.org/
servicesystem. Vi uppmanar alla att skicka in all input från
lokala workshops eller från intresserade medlemmar. Vi har
lagt ut ett formulär online för att göra det så enkelt som
möjligt att skicka in input, men vi tar emot det i vilken form
det än kommer: online formulär, e-post, fax eller reguljär
post. Vi är tacksamma för era ansträngningar och era tankar.
Många av er har uttryck oro angående tidsramen för att
kommunicera ut dessa förslag, att få in input och revidera
förslagen. Vi vill försäkra er att den 31 december inte är ett
slutdatum för att ge input till det här projektet eller ens på
de idéer som ligger i de nuvarande förslagen. All input vi
hittills har hört indikerar att revideringen av förslagen med
all sannolikhet innebär en förfining och utökning av idéerna,
inte ett förkastande av dem i sin helhet för att ersätta dem
med helt andra förslag. Processen att utveckla idéerna är mer
evolution än revolution och om ni håller en workshop i slutet
av året behöver ni inte oroa er för att ni bearbetar information
som kommer att bli irrelevant inom kort. Vidare är all lokal
input användbar även om ni samlar och skickar in den
efter deadline, trots att den inte då kan arbetas in i den här
revideringen av förslagen. Arbete på lokal nivå kommer inte
att vara bortkastat även om det kommer in efter årets slut.
Vi har inom styrelsen och med arbetsgruppen talat om
en tidslinje för det här projektet och vad som verkar
realistiskt att diskutera och fatta besluta om på 2012-års
världsservicekonferens. Mest sannolikt kommer vi i 2012års Conference Agenda Report att publicera en uppsättning
”principöverenskommelser” att diskutera och fatta beslut
om, ungefär som resolutionerna som röstades om vi 1996-års
konferens och ledde till omstruktureringen av världsservice.
I väntan på konferensens beslut förväntar vi oss att behöva
ett projekt för en övergångsgrupp av något slag som leder
oss in i nästa steg i processen av förändring. Vi försöker inte
skynda på den här processen och vi fortsätter att välkomna
er input.
Vi inser att den inriktning vi har för de ”principöverenskommelser” som kan komma att erbjudas vid WSC 2012 involverar säte vid WSC, vilket är en komponent av service systemet. Vi har arbetat med förståelsen att vi ska komma till WSC
med ett förslag för hur vi ska tilldela säte vid konferensen.
Diskussionerna vid WSC 2010 visade ganska tydligt att folk
inte har bråttom och vill ha gott om tid för diskussioner. Att
separera frågan om säte vid konferensen från ett helt servicesystem är inte praktiskt och kommer att försvaga vårt mål
att utveckla ett system som tillhandahåller effektiv service. Vi
tar det här tillfället i akt för att informera er om att vi kommer
att engagera konferensens deltagare i en diskussion om vad
som bör ske när det nuvarande moratoriet går ut efter WSC
2012. Det nuvarande moratoriet säger att vi bara ska överväga regioner som inte uppstått genom delning för säte vid
konferensen.

Om ni ännu inte har gått in på servicesystemhemsidan
hoppas vi att ni gör det. Utöver rapporten över förslagen
innehåller sidan följande:
• En tvåsidig essä om bakgrunden till projektet
• En formaterad version of ”En vision för NA-service”
som antogs vid WSC 2010
• Diskussionsforumet för projektet
• Nedladdningsbara kopior av materialet som
distribuerades vid WSC 2010
• Material om projektet som har publicerats i tidigare
rapporter
• Sessionsprofiler och Power Point presentationer från
workshoparna i USA
• En förkortad sessionsprofil och Power Point
presentation för lokala workshops
• Ett online formulär som kan användas för att ge input
på förslagen
Det mesta av materialet finns nu också utlagd på spanska.

WSC RELATERAD INFORMATION
Valenkät
På vårt oktobermöte träffade vi Human Resource Panel för
att påbörja diskussioner om valenkäten de ska utveckla för
konferensens deltagare. Idén till den här enkäten lades fram
vid 2010-års konferens och konferensens deltagare stödjer
fullständigt förändringen i denna riktning. Vi förväntar
oss att enkäten blir redskapet som tillhandahåller oss den
information vi kan kvantifiera för den pågående dialogen om
att välja kvalificerade kandidater. I vår första diskussion talade
vi om de områden av information vi vill att konferensens
deltagare ska ge oss om valprocesserna och vilken typ av
enkätfrågor som kan ge välgörande feedback. Vi övervägde
frågor för att utröna konferensdeltagarnas förståelse av
valprocessen, frågor om tillit till processen och kandidaterna
som läggs fram och frågor gällande röstningsförfarande. Vi
har börjat utforma grunden för enkäten och vi kommer att
rapporterna om våra ansträngningar i utvecklingen av den
här enkäten till konferensdeltagarna.
Vi fick också enhälligt stöd vid WSC 2010 att experimentera
med alternativa metoder för att överväga regionala idéer,
istället för regionala motioner i 2012-års CAR eller under nya
ärenden på konferensen. Vi fick också en motion överlämnad
till oss tidigt under veckan som efterfrågade samma tankar.
Vi har en liten arbetsgrupp av styrelsemedlemmar som för
närvarande arbetar på idéer som vi kommer att berätta
för er om efter vårt januarimöte. Under tiden välkomnar vi
självklart era tankar.
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på www.na.org/subscribe. Vi uppmanar å det starkaste
alla som har tillgång till internet att välja den elektroniska
versionen och vi kommer att fortsätta förbättra den för att
erbjuda e-prenumeranter en mer värdefull produkt. Utöver
det har vi utvecklat ett system för att beställa samordnad
prenumeration för underkommittéer och grupper.
När vi ser på våra nuvarande siffror ser det ut som om många
kanske ännu inte har tagit tillfället i akt att e-prenumerera
eller förnya sin prenumeration av pappersversionen. Dröj inte
längre! Gå till handling nu och säkerställ att gemenskapens
tillfrisknandetidskrift kommer till just dig!
Vi fortsätter också att tillhandahålla NA Way på ryska och farsi
(endast med e-prenumeration).
Vi behöver er hjälp för att nå ut till alla i era lokala NAgemenskaper. Vänligen ägna en stund nu åt att prenumerera
på januarinumret av NA Way Magazine.

NA WAY MAGAZINE: E-PRENUMERERA NU
Enligt konferensens direktiv och så som vi rapporterade
i den senaste NAWS News påbörjade vi övergången för
prenumerationer av NA Way. Automatisk distribution
av pappersversionen av NA Way Magazine till grupper,
betrodda tjänare och serviceorgan upphörde i och
med oktobernumret 2010. Vi har också implementerat
konferensens rekommendation att rensa ut den
befintliga databasen av individuella prenumerationer för
pappersversionen, vilket har fullföljts.
Vi utlyste detta på en tvåsidig annons i både juli och
oktobernumren av NA Way. Informationen kommer också
att läggas in i alla nummer under 2011 för att säkerställa att
alla är medvetna om förändringarna. Vi gjorde om hemsidan
och processen för prenumerationer för att förenkla för våra
medlemmar att ha tillgång till och beställa prenumerationer

NA WAY MAGAZINE PRENUMERATIONER

Engelska
Franska
Tyska
Portugisiska
Spanska
Alla språk

Papper
35,236
453
238
1,554
2,447

September 2010
E-post
9,581
118
79
288
520

Totalt
44,817
571
317
1,842
2,967

39,928

10,586

50,514

Papper
2,347
260
15
94
104

Nuvarande
E-post
11,234
150
81
384
593

Totalt
13,581
410
96
478
697

2,820

12,442

15,262

Den här enkäten finns online på www.na.org/
litsurvey från och med nu till och med den 1 april
2011, under totalt sex månader. Medlemmar kan fylla
i den online eller posta/faxa sina svar till oss. Vi skulle
vilja ha er hjälp med att informera medlemmar om
möjligheten att ge värdefull input till utvecklingen
VI BEHÖVER ERT av nästa verk av tillfrisknandelitteratur. Vi förväntar
DELTAGANDE I LITTERATURENKÄTEN! oss att använda resultaten från den här enkäten
under den undersökande fasen för den strategiska
Som många säkert minns delade vi ut ett utkast planen för 2012-14-års cykel.
på en litteraturenkät vid konferensen och bad
deltagare att erbjuda sina synpunkter. Vi infogade
kommentarerna och utvecklade en reviderad
enkät. Utöver det fick vi frågor från en delegat om
utformningen av enkäten och vi gav utkastet till ett
team av statistiker (professionell resurs) för att få
deras kommentarer och idéer för förbättring. Deras
N
förslag arbetades in i enkäten som nu har skickats
a
ör
f
n
ut till våra medlemmar.
m ti d e

2010-års NA
Litteraturenkät
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i att skapa en enkät med den informationen som europeiska
medlemmar kan använda i sina OR ansträngningar. Vi insåg
att det var många medlemmar från Europa på konventet i
Barcelona, vilket vanligen inte är fallet på ett världskonvent.
OR ansträngningar runtom i Europa gjorde det här till ett
praktiskt beslut och något att handla på nu innan siffrorna
från Barcelona blir för gamla.
En uppdatering från OR representanten från Madrid tycks
illustrera fördelarna med engagerade offentliga relationer
med regelbunden uppföljning. En del medlemmar i Madrid
har möten inplanerade med myndigheter som tidigare var
svåra att komma till tals med och med psykologer välvilligt
inställda till tolvstegsprogram (ovanligt i Spanien) som
inriktar sig på drogberoende. Deras ansträngningar börjar
ge resultat, tio nya beroende kom till ett möte för att en
professionell hänvisade dem till NA. För att hjälpa till och
utläsa resultaten av deras uppföljningsaktiviteter och för att
hjälpa till att säkerställa att inget enskilt möte blir överväldigat,
sammanställer grupperna i Madrid information, anonymt
för den enskilde medlemmen, om vilka som hänvisat dem.
De studerar också sätt att ta hand om nya medlemmar i
alla grupper snarare än bara de största och äldsta mötena
och för att uppmuntra befintliga medlemmar att gå till
mindre grupper med mera utrymme för tillväxt. Samtidigt
färdigställer gemenskapen i Madrid en medlemsenkät
för att kunna ge professionella den efterfrågade lokala
statistiken och för att tillhandahålla ett internt redskap för
att mäta gemenskapens framtida tillväxt. OR i Madrid har
skapat ett tema för sig själv, ”uppföljning, uppföljning och
mera uppföljning”. Det hjälper dem att färdas framåt om det
känns frustrerande.

OFFENTLIGA RELATIONER
Vårt första evenemang under
den här konferenscykeln var the
International Society of Addiction
Medicine (ISAM) konferensen i
Milano, Italien, där NAWS höll en
presentation för femtio läkare
som kom till workshopen. Trots
att en majoritet av läkarna sa att
de ”kände till” NA, lärde vi oss att många av
dem menade att de hade hört talas om oss. Detta blev tydligt
genom deras frågor om möten, språk och sponsorskap. NAWS
hade en utställningsmonter och italienska medlemmar var
med och hjälpte oss. De fick möjlighet att träffa läkarna från
Italien och skapade kontakter som de tidigare inte hade
kunnat etablera.
NAWS fick tillfället att träffa ordföranden för American Society
of Addiction Medicine (ASAM) som i sin tur presenterade oss
för en medicinsk forskare från New York, som var den förre
ordföranden för ASAM och en nuvarande styrelsemedlem
i ISAM. Den här läkaren föreslog att han kunde göra en
enkätundersökning av medlemmar i NA. Han har gjort
enkätundersökningar på två AA konvent och rapporterat
om det han fann i medicinska facktidskrifter och i föredrag
på olika konferenser. Hans mål som forskare är att illustrera
NAs trovärdighet för läkare som i sin tur förhoppningsvis
kommer att referera sina beroendepatienter till NA.
Läkarens forskningsförslag tillsammans med enkätinstrumentet och publiceringen av artiklar presenterades för oss.
Vi diskuterade hans förslag och beslutade oss för att gå vidare med det. Det kändes som ett win-win tillfälle. Vi skulle
lära oss mer om oss själva för att bättre föra budskapet om
tillfrisknande vidare till medlemmar och potentiella medlemmar och vi skulle vinna möjligheten att få NAs program
presenterad för läkare av en läkare på sjukvårdskonferenser.
Vi är i planeringsskedet genom konferenssamtal och diskussioner om förslag. Vi ser fram emot att uppdatera er om det
här projektet.
En fördel vi fick av att delta på ISAM konferensen var
möjligheten att delta i en OR workshop i Rimini, Italien med
PR Basics som nyligen har släppts. Det här häftet innehåller
grundläggande information om offentliga relationer som har
tagits ur Public Relations Handbook och omarbetats. Vi lärde
oss av workshopen i Rimini att vi behöver fördjupa ämnen
som självförsörjning och samverkan och lägga till citat från
traditionerna. Vi arbetar med dessa smärre förändringar till
häftet och den kommer att finnas tillgänglig för medlemmar
snart. Vi hoppas att ni tar er tid att gå till www.na.org för att
se vad PR Basics har att erbjuda för effektivt serviceutförande.
Medan ni är på hemsidan, vänligen titta på det uppdaterade
häftet H&I Basics.
Vi arbetar på en europeisk medlemsenkät. Vi har kunnat
separera europeiska svar från 2009-års enkät och är mitt uppe

”LIVING CLEAN”
Gransknings- och inputperioden för kapitel tre, fyra och fem
tog slut den 30 juni 2010. Råtexten lästes 3,867 gånger på
vår hemsida och laddades ner 845 gånger. Vi har fått in totalt
160 stycken input på de kapitlen. Den kom från individer,
grupper och servicekommittéer som läste och granskade
råtextmaterialet. Förslagen rörde sig från val av ord till ämnen
som ansågs saknas i råtexten. Vi vill uttrycka vår tacksamhet
till varje medlem som deltog i den här processen och erbjöd
sina tankar om boken. På det hela taget är känslan för boken
positiv.
De två sista kapitlen och förordet är nu ute för gemenskapens
granskning. Deadline för granskningen är den 31 december
2010. Vi inser att en del kommer att ifrågasätta varför vi har
en deadline mitt i julhelgen, men det är den enda tidsramen
som kommer att fungera för den planerade publicering av
godkännandeformatet i april 2011.
Råtexten av godkännandeformatet kommer att ha titeln
“Living Clean: The Journey Continues”. Vi har använt det
arbetsnamnet under hela utvecklingen av boken och bett
om era idéer. Vi har inte hört särskilt mycket om det och tror
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Vi har börjat fundera på underhållning och program. Vi
kommer att försöka ha en blueslunch, stå upp komiker och
en jazzlunch eftersom de verkar vara programaktiviteter
som medlemmar uppskattar. Vi kommer att be om frivilliga
som vill stötta konventet och ska höra av oss till medlemmar
i Arizona, Nevada och Kalifornien inklusive Baja Son. Khalil
J som är medlem av Business Plan arbetsgruppen och
som har omfattande erfarenhet av att planera och leda
möten kommer att fungera som kontaktperson för WCNA
arbetsgruppen. Vi tror att San Diego är en verkligt underbar
plats för ett firande av vårt tillfrisknande och hoppas att ni
kommer att följa med oss dit.

att medlemmarna identifierar sig med den här titeln och,
bara för idag, kommer det att förbli namnet på boken.
För att repetera, den sista gransknings- och inputperioden
pågår nu fram till den 31 december 2010.
Vi vill uttrycka vårt hjärtliga tack till de medlemmar av vår
gemenskap som har delat med sig av sin erfarenhet, sin
styrka och sitt hopp av att leva drogfria. Medlemmar skickade
in sina erfarenheter till oss via e-post, via diskussionsforumet,
genom workshops på lokala evenemang eller konvent,
genom vanlig post och med ljudband. Era delningar
påverkade inriktningen och upplägget av den här boken.
Vi har nått en punkt i utvecklingen av texten där det skulle
vara en utmaning att överväga ytterligare material. Vi vill åter
igen tacka er för att ni deltagit i processen som gör den här
boken verklig.

UPPDATERING INFÖR VÄRLDSKONVENTET
WCNA 34 – In the Spirit of Unity
1-4 september 2011 ~ San Diego, Kalifornien
Vi börjar känna världskonventfeber: den där frenetiska
aktiviteten som för oss alla samman i en anda av att fira
vårt tillfrisknande i NA! Vi har utsett vårt tema “I en anda
av enighet” vilket klingar av det gemensamma syftet: föra
budskapet om tillfrisknande vidare till beroende i hela
världen.
Vi fortsätter arbeta på det sättet som tycks det mest
ansvarsfulla för oss: vi planerar enligt antalet förregistrerade.
De nuvarande kraven för San Diego Convention Center
specificerar att alla deltagare måste ha en registreringsbricka
för att få vara i byggnaden, vilket ytterligare tycks stödja den
inriktning vi omfattar. Vi vet att det kan verka förvånande
för många, särskilt våra medlemmar i västra USA som inte
är vana vid att behöva registrera eller förregistrera sig, men
att kräva registrering av deltagare tycks, såsom vi tidigare har
rapporterat, vara det enda vettiga och ansvarfulla att göra.
Att bära och visa upp en registreringsbricka för att komma
in i byggnaden verkar vara en aktuell trend på många
konventcenter på olika platser. Vi uppmuntrar medlemmar
att registrera sig tidigt. För närvarande har vi fastställt en
kapacitet på 16 000 personer. Vi kommer fortfarande att ha
registrering på plats, men den kommer att begränsas av det
fasta antalet. Vi uppmuntrar medlemmar att förregistrera sig
för att säkerställa att de kan komma till världskonventet och
ta del av det här firandet av tillfrisknande. Vi har en önskan att
öka det fasta antalet om 16 000, men antalet förregistreringar
behöver indikera om vi behöver ytterligare utrymme.
Vi har lagt ut en del komponenter av det här konventet, bla
boende, på entreprenad. Information om boende kommer
att bli tillgängligt i slutet av december. Håll utkik efter flyers
på e-posten och sök efter tillägg om senaste nytt för WCNA
34 på sidan för världskonventet på www.na.org/wcna.

HUMAN RESOURCE PANEL
Hälsningar från er Human Resource Panel! Vi skulle vilja börja
med att presentera 2010-2012-års Human Resource Panel.
Som ni vet består HRP av fyra panelmedlemmar varav två
valdes vid 2010-års WSC. Under den här konferenscykeln
tjänas panelen av två återkommande medlemmar, Valerie D
och Margaret H-M och två nya panelmedlemmar Pat P och
Mark W.
Vårt första möte för den här konferenscykeln hölls den 2123 oktober. Vi ägnade det mötet till att orientera oss och
jobba med team övningar. Sedan påbörjade vi uppgiften att
diskutera och utvärdera vårt arbete i förhållande till mål från
den förra cykeln så att vi kan fundera över vårt fokus för den
här cykeln. Precis som världsstyrelsen, fast i mycket mindre
skala, använder vi oss av arbetssättet med en planeringscykel
för att hjälpa oss att koncentrera våra ansträngningar och
förbättra oss där vi kan.
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Som många av er känner till kan planering vara tröttande
arbete, men är väl värt det. Resultatet är att vi har en del
specifika mål och arbetssätt för den här cykeln.
Ett av målen anser vi kan stärka våra procedurer genom
vidare utveckling av RBZ processen. För att repetera är RBZ
en process som gör det möjligt för regioner, världsstyrelsen
och zonforum att skicka in förslag på potentiella kandidater
för vårt övervägande. Under den gångna cykeln ställde vi
några frågor till dessa serviceorgan om deras kandidater och
deras process för att skicka dem vidare. Vårt första försök med
detta rönte blandad framgång och vi kommer att revidera
en del av frågorna under nuvarande cykel. Vi ska också gå
vidare med tanken om att ställa några liknande frågor till
hemmaregionen för alla traditionella kandidater. På det här
sättet hoppas vi att få ett lokalt perspektiv för alla kandidater
i processen.
Angående referenser hamnar vi ibland i den obekväma
sitsen att ha kontaktat en referent till en kandidat bara för att
få veta att de inte visste om att kandidaten hade angett dem
som en referent. Det ställer även referenten i en potentiellt
obekväm situation. Vi har beslutat att om vi ställs inför
den situationen under den här cykeln kommer vi inte att
intervjua referenten. Om ni ombeds att skicka in information
om referenser, vänligen informera de referenter ni valde om
att de kommer att bli kontaktade för en intervju.
Vidare har vi på försök, justerat mandatperioden för
panelledare så att den matchar konferenscykeln. Med andra
ord kommer vår panelledare att tjäna en period som börjar
vid vårt första möte och slutar vid WSC 2012. På det här
sättet kan de mest erfarna HRP-medlemmarna erbjuda sitt
ledarskap och nyare medlemmar växa och lära sig av det
ledarskapet. Ni kanske minns att vi rapporterade det här i
juni. Ingen sa emot oss, så vi gick vidare och kommer att
låta er veta hur det går. Med det sagt, vill vi tacka vår senaste
panelledare Margret H-M för hennes ledarskap under de
senaste arton månaderna och välkomna Valerie D som vår
nya panelledare.
Vi närmar oss snabbt några viktiga deadlines. Våren 2011
kommer att vara här fortare än ni anar och så även början på
HRPs nomineringsprocess, inklusive inlämningsprocessen
för RBZ. Vi kommer att skicka ut detaljerad information
om det här tillsammans med respektive formulär till alla
serviceorgan som kan delta.
Såsom anges enligt konferenspolicy (och beskrivs i A Guide
to World Services) kommer vi att kontakta alla de medlemmar
som inte har lämnat in eller uppdaterat sin World Pool
Information Form under de senaste tre åren och be dem
att uppdatera den eller bli borttagna som potentiella
kandidater under den kommande nomineringsprocessen
inför WSC 2012. Deadline för uppdateringen av era WPIFer
kommer att vara den 31 augusti 2011.

För närvarande finns det 1110 medlemma i World Pool.
World Pool Information Forms finns att tillgå på vår hemsida
www.na.org eller genom att ringa eller skriva till NA World
Services.
Som alltid är er input och era kommentarer välkomna och
vi uppmuntrar er att kontakta oss på hrp@na.org. Tack
igen för ert stöd och vi ser fram emot att rapportera mera
allteftersom cykeln går framåt.

KALENDER FÖR 2010-2012
Förfrågan om besök (övervägs varje kvartal):
15 november för januari–mars
15 februari för april–juni
15 maj för juli–september
15 augusti för oktober–december
WCNA 34 1-4 september 2011,
San Diego, Kalifornien

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.
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