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