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Viktiga datum
och meddelanden
Världsservicekonferens
29 april – 5 maj 2018
Dessa datum och många andra som har att göra
med dem finns i introduktionen till A Guide to World
Services in NA, på www.na.org/conference.
RBZ Deadline
31 oktober 2017 deadline för regioner, zoner
och Världsstyrelsen att lämna in förslag på
kandidater till Human Resource Panel.
Conference Agenda Report på engelska
tillgänglig den 29 november 2017
Översättningar av CAR tillgängliga
29 december 2017
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NA:s 37:e Världskonvent
ent
30 augusti – 2 september 2018
www.na.org/wcna

Förslag på prishöjningar
1 juli 2018
Prishöjning med 7,5 procent på alla artiklar
utom Basic Text vilken föreslås en femprocentig
prishöjning. Det finns mera information att läsa i det
här numret av NAWS News.

Elektronisk prenumeration av
NAWS News och The NA Way
www.na.org/subscribe

Här hittar ni hela nummer av NAWS News: www.na.org/nawsnews

Vad kan jag göra?
Hur man kan engagera sig i arbetet
Pågående webbmöten
Nästa OR-webbmöte
7 september kl 16:00 Pacific Daylight Time
(PDT)
Nästa webbmöte för stegarbete med interner
6 september kl 15.30 PDT
NA:s Världsservice faciliterar diskussioner om
ämnen som medlemmar engagerade i OR och
S&I vill ta upp. Vilken medlem som helst kan
vara med, skicka helt enkelt in ditt namn och din
e-postadress till antingen pr@na.org eller handi@na.org.
Mer information om webbmöten finns på
www.na.org/webinar

Ämnesfrågor för diskussion
(Issue Discussion Topics, IDT:er)
Ämnena för den innevarande cykeln är En atmosfär
av tillfrisknande i service, Hur man använder
Guiding Principles och Att tillämpa våra principer
inom teknologi och sociala media. Det finns material
för workshops på www.na.org/idt. Om ni håller
en workshop ber vi er att skicka in era resultat till
worldboard@na.org!

Projekt
Konvent och evenemang: Vi är i
slutskedet av att färdigställa ett utkast för
program som ska granskas av delegaterna
och diskuteras och beslutas om vid WSC.
Nästa text handlar om hantering av
pengar. Anmäl er för webbmöten och projektnyheter
till: conventions@na.org.
Redskapslåda för lokal service: Vi är i
slutskedet av att färdigställa ett utkast för
konsensusbaserat beslutsfattande (CBDM
Basics) som ska granskas av delegaterna
och diskuteras och beslutas om vid WSC.
Nästa text handlar om att tjäna på landsorten och
i isolerade gemenskaper. Anmäl er för webbmöten
och projektnyheter på: toolbox@na.org
Litteraturprojekt: Det finns
information och uppdateringar
av pamfletten om psykisk hälsa/
sjukdom (www.na.org/mhmi) och
en meditationsbok (www.na.org/
meditationbook). Vi är fortsatt
intresserade av att höra alla era idéer
för båda projekt: worldboard@na.org.

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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lägga fram något av samtalen om WSC:s framtid för det här
mötet, utan önskar att vi istället gemensamt kan bygga på
samhörighet och principbaserad diskussion. Vi ser verkligen
fram emot allas deltagande och alla idéer delegaterna kan
tänkas ha för att stimulera diskussion om vad som är viktigt
för oss alla i våra ansträngningar att föra vidare budskapet
om tillfrisknande och att fullgöra vår vision.
Vem som än vill läsa rapporterna om WSC:s framtid hittar
dem på www.na.org/future.

ÄRLIGHET, TILLIT
OCH VÄLVILJA
DEN HÄR CYKELN –
ATT GÅ VIDARE
När vi har tillit till processen blir vi fria att delta i den. Vi
blir trygga att handla i enighet, att kärleksfullt uttrycka
vårt samvete och lyssna till en högre makts röst.

REDSKAPSLÅDA FÖR LOKAL SERVICE

Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions

Målet för det här projektet är att skapa en
samling redskap som avspeglar gemenskapens bästa arbetssätt och erfarenheter i att utföra service lokalt. Ett utkast
i godkännandeformat för den första texten, som handlar om konsensusbaserat
beslutsfattande (CBDM Basics), kommer
att distribueras till konferensens deltagare och läggas ut online inom en snar
framtid. Utkastet kommer sedan att läggas fram för diskussion och beslut vid nästa WSC. Vi är tacksamma till alla medlemmar som har delat med sig av lokala resurser till oss, varit
med på webbmöten som bidragit till att utveckla texten och
deltagit in gransknings- och inputprocessen online.
Vi går också vidare med den andra texten i redskapslådan
som är utformad för att hjälpa medlemmar som tjänar på
landsorten och i isolerade gemenskaper. Vi höll ett webbmöte den 3 maj 2017 för att påbörja diskussioner om form
och innehåll i denna text. På det mötet diskuterade vi tanken om ett tvådelat redskap och vad det skulle kunna innehålla. Den första delen skulle bestå av en pamflett inriktad
på grundläggande principer, gemensamma utmaningar
och problem och allmänna lösningar som har att göra med
det här serviceområdet. Den andra delen av redskapet skulle
vara en hemsida som innehåller lokalt utvecklade redskap
och resurser och som skulle uppdateras efter behov.
En annan text som vi har diskuterat som en del av det här
projektet är grundläggande gemenskapsutveckling (Fellowship Development Basics). Även om vår nuvarande
arbetsbörda har hindrat oss att påbörja arbete med texten
uppmuntrar vi alla medlemmar som har erfarenhet eller
lokalt utvecklat material att kontakta oss om ni vill delta i
den här ansträngningen.
För närvarande finns det trehundrasjutton medlemmar på
servicelistan för reskap och landsortsservice. Var snäll och
mejla till toolbox@na.org för redskapsprojektet eller nick@
na.org för landsortsservice för webbmöten om ni vill komma
med på de listorna.

Världsstyrelsen hade ett möte i Chatsworth, Kalifornien den
19 – 22 juli 2017. Den här rapporten tar upp områden som
vi tog upp på vårt möte, vad som har hänt sedan dess och
vilka aktiviteter skett inom NA:s världsservice (NAWS) för att
hjälpa till att föra vidare vårt budskap om tillfrisknande. När
det här numret kommer ut kommer vi att ha nått deadline
för motioner till Konferensens agendarapport (Conference
Agenda Report (CAR:en)) och vi kommer att arbeta tillsammans med regionerna under augusti för att säkerställa att
motionerna är “CAR-klara”. Vår plan är fortfarande att, precis
som under förra cykeln, inkludera en enkät i CAR:en som
efterfrågar medlemmarnas tankar om tillfrisknandelitteratur,
servicematerial och ämnesfrågor. Vi har fortfarande inga planer på att lägga fram några motioner från Världsstyrelsen i
CAR:en.

UTVECKLING AV
VÄRLDSSERVICEKONFERENSENS
PROJEKT
WSC:S FRAMTID
Vi granskade anteckningarna från smågrupperna från det
andra webbmötet om WSC:s framtid den 24 juni 2017. Generellt var deltagandet av antalet delegater en besvikelse med
bara sextio deltagande av tvåhundrasjutton möjliga – mindre
än trettio procent. Det gav oss ingen tydlig anvisning. Vi känner oss vingklippta i hur vi ska hantera bristen på deltagande:
vi har tydligt uttryckt och fortsätter att hålla fast vid att styrelsen inte ska lägga några motioner i CAR:en. Vårt mål är att
öka diskussion och dialog och vi anser att det är vad WSC har
efterfrågat. Vi har hört att en del deltagare tycker att de blir
tillsagda vad de ska göra när vårt mål i själva verket är att tillhandahålla ledarskap i att föra diskussionerna vidare.
Vi är verkligt intresserade av att hitta sätt att stimulera större
deltagande och mera diskussion. Vi skulle vilja hitta ett sätt
att hjälpa WSC att bygga upp en känsla av samhörighet. Vi
är medvetna om att CAR-säsongen närmar sig och vår önskan är att följa delegaternas vilja och samtidigt ge oss alla
utrymme att komma samman vid WSC. Utöver samverkan är
vår strävan att bygga broar och vi behöver allas deltagande
för att uppnå ett framgångsrikt och meningsfullt samband.
Vårt mål för webbmötet den 9 september 2017 är att samlas i en anda av den kärlek vi alla känner för NA och överväga våra principer för samband och mål. Vi kommer inte att

KONVENT/EVENEMANG
Så som vi rapporterat tidigare är projektets första text med rubriken ”Programmet” menat att stödja utvecklingen av
ett evenemangs program. Efter att ha
samlat in input och ha hållit ett webbmöte för intresserade medlemmar i
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för WSC 2018. Vi tackar alla som har bidragit! För att lämna
in mera input till delegaternas delningssession, var vänlig
mejla till delegatessharing@na.org.

februari 2017 skapade vi och lade ut ett utkast för en nittiodagars granskningsperiod. Med den input vi fick in skapade
vi ett slutgiltigt utkast. Utöver all input har vi samlat in sexton
mallar, formulär och annat material som kommer att finnas
med som bilagor till texten.
Nästa prioriterade ämne är hur man hanterar pengar. Vi diskuterade även det här ämnet på webbmötet i februari. Vi har
ett utkast klart att läggas ut för en gransknings- och inputperiod. I likhet med projektet för en redskapslåda för lokal
service kommer vi att ändra processen som vi använde för
den förra texten. Vi kommer att lägga in ännu ett webbmöte
för intresserade medlemmar där de kan diskutera utkastet
för hanteringen av pengar när det lagts ut online. Vänligen
notera att medlemmar kommer att kunna lämna in input
även om de inte deltar på webbmötet.
Förhandlingar med hotell är nästa prioriterade ämne på vår
lista. Det är rimligt att anta att vi gör framsteg med denna
text före den här cykelns slut.
För närvarande har vi etthundrafyrtiofem medlemmar som
vill delta i projektarbetet. Vi tackar alla som har deltagit och
dem som har skickat in lokalt utvecklat material. De har visat
sig vara utmärkta resurser i sammanställningen av nuvarande utkast och som material till bilagorna.

GEMENSKAPSUTVECKLING
OCH OFFENTLIGA RELATIONER

Det här WSC-projektet riktar sig till zoner med målet att öka
förståelsen för att effektiv gemenskapsutveckling är beroende av offentligt relationsarbete med betoning på samverkan mellan serviceorgan. Med det målet för ögonen höll
vi vårt första webbmöte den 15 juli 2017. Vi hade deltagare
från Canadian Assembly of NA, Russian Zone, Latin America Zonal Forum och en medlem från Asia Pacific Forum.
Vårt första möte fokuserade på diskussioner om framgång
vid samverkan, planering och budgetering av OR-arbete
och tillväxt i antalet beroende som kommer till NA-möten.
Medlemmarna som deltog verkade ha nytta av varandras
erfarenheter. Vi kommer att hålla ett andra webbmöte för
zoner den 16 september 2017.

STRATEGISK PLANERING –
OMVÄRLDSUNDERSÖKNING
Det är spännande att skapa en strategisk plan i år eftersom vi har använt oss av en process för att öka regionernas direkta deltagande. Sextiosex regioner gav input via
enkäten online. I granskningen av trender för externa och
offentliga relationer (OR) som NAWS tillhandahöll fann vi
att NAWS-rapporten direkt avspeglade den information

GODKÄNNANDEPROCESS FÖR MATERIAL
FRÅN BÅDA DESSA PROJEKT

Båda ovanstående projekt, redskapslåda för lokal service
samt konvent och evenemang, härrör direkt från resultaten
av 2016-års CAR–enkät. Projektplanen som antogs vid WSC
2016 uttrycker att den befintliga policyn och tillämpningen
av granskning och input samt godkännandet av servicematerial inte ska förändras.
Den sortens material som alstrats skulle enkelt kunna falla
in under kraven för godkännande av Världsstyrelsen och en
del skulle uppfatta det som att de kan behöva konferensens
godkännande genom Material för konferensens godkännande (Conference Approval Track, (CAT:en)). Eftersom vi
håller på att skapa en ny process och nya sätt att engagera gemenskapen i prioritering och granskning och
input av de här texterna, vill vi undvika att processen
får oss alla att bortse från innehållet i materialet. I
den andan planerar vi att skicka ut dessa texter för
en nittiodagars granskning till delegaterna, arbeta
in all input vi får in och lägga ut materialen i godkännandeformat på na.org. Vi kommer att söka
vägledning från WSC 2018 om vilken godkännandeprocess som ska tillämpas efter att vi alla har
erfarenhet av den nya processen.

DELEGATERNAS DELNINGSSESSION
Enkäten som efterfrågar input från konferensdeltagarna till delegaternas delningssession stängdes den
31 juli. Det kom in etthundratretton svar och arbetsgruppen utvärderar och sammanställer nu informationen.
Enkätsvaren kommer att granskas under arbetsgruppens
nästa möte den 19 augusti. Er input kommer att bidra till
att planera den bästa möjliga delegatdelningssessionen
3
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regionerna rapporterade om sina ansträngningar, speciellt
när det gäller utmaningar som har att göra med medicinbaserad behandling och det ökande antalet potentiella
medlemmar som skickas till NA via rättsväsendet. NAWS
noterade trenden, som är en polarisering mellan drogersättningsprogram och tolvstegstillfrisknande, vid sidan av
ökningen av drogdomstolar. Tvåtredjedelar av regionerna
rapporterade ett behov av att skapa bättre relationer med
allmänheten, utomstående organisationer och professionella. De bästa relationerna tycks finnas inom S&I och
behandlingssfären. De svagaste områdena tycks vara med
sjuk-/hälsovård och lagövervakande instanser. Granskningen av de här trenderna gjorde att vi kunde identifiera
problem såsom större tydlighet och att förstå hur man ska
hantera en ökning av drogersättningsprogram och medicinerad behandling, behov av redskap och möjligheter
såsom att göra information mer tillgänglig och smältbar
och att skapa en bättre strategi för utbildningsinsatser.
Utöver det gick vi igenom informationen från den interna
omvärldsundersökningen från regionerna. Svaren indikerade generellt att distriktsservicekommittéer inom regionerna tenderar att behöva förbättras och att det svåraste
som grupper möter i en region är en brist på betrodda tjänare. I genomgången av vår interna omvärldsgranskning
noterade vi att utveckling av betrodda tjänare kan vara
till nytta, vilket också gäller kommunikation inriktad att nå
flera generationer, det vill säga dem under tjugofem och
dem över sextio. Det här var vår första erfarenhet av en
intern undersökning och Världsstyrelsen kommer att fortsätta fokusera inåt i oktober.
Den här utvecklingen av den strategiska planen värmer i
hjärtat, vi har förmågan att utvärdera regionernas behov i
förhållande till NAWS när vi skapar den strategiska planen
för 2018–2020.

EACNA har hållits i Dar es Salaam eller Zanzibar, Tanzania. Vi deltog i evenemanget endast för att det var första
gången det hölls i Kenya. Afri-can Zonal Forum skapades på ett möte som hölls precis före det första EACNA
och NAWS har fortsatt att stödja en årlig sammankomst
av de afrikanska gemenskaperna efter det mötet. Att se
skillnaden i den lokala NA-gemenskapen från EACNA 1
till EACNA 5 var värmande och en stark påminnelse om
kraften i vårt enkla budskap.
Vi höll ett möte med de swahilitalande delegaterna från
Uganda, Rwanda, Tanzania, Zanzibar och Kenya direkt
efter konventet för att försöka utveckla arbetet med
deras översättingsansträngningar. De har många råtexter och jobbar fortfarande med att bestämma sig för en
gemensam förståelse av hur man korrekt avspeglar NA:s
budskap på swahili.
• Vi deltog virtuellt i ett distriktsevenemang som hålls tre
eller fyra gånger per år i Badgerland distriktet som ligger
i södra Wisconsin. Evenemanget hölls i ett lokalt kafés
utrymmen mitt i Madison och inkluderade ett antal
utomhus aktiviteter och tillfrisknande aktiviteter såväl
som vår presentation (allt efterföljt av lokala fyrverkerier vid en sjö). För den här publiken, som omfattade allt
från nykomlingar till mångåriga medlemmar, anpassade
vi NAWS Update och lade till grundläggande information om NA:s övergripande servicestruktur, Världsservice
och Världsservicekonferensen. Vi förklarade sambanden
mellan medlemmar, grupper och Världsservice och gick
igenom den strategiska planeringsprocessen, uppdateringen av projekt och alla sätt som medlemmar kan
engagera sig i projekten. Vi var tacksamma över möjligheten att delta i det här unika evenemanget och att
göra det genom att använda den tillgängliga teknologin för att delta virtuellt.
• Vi närvarade vid the Upper Rocky Mountain Convention (URMRCNA) den sista helgen i maj, i Cheyenne,
Wyoming, där vi höll en workshop om Guiding Principles och en workshop om den sjätte traditionen. Ett
antal medlemmar som deltog hade aldrig varit med

GEMENSKAPSUTVECKLING OCH STÖD
Det som följer är helt enkelt några aktiviteter NA Världsservice utfört å era vägnar under maj till juli. Vi förblir tacksamma
för möjligheten att direkt samverka med dem vi tjänar.
• Världsstyrelsen godkände ett reseteam för en andra
gemenskapsutvecklingsansträngning till Haiti 11 – 18 juni
2017. Teamet bestod av en före detta världsstyrelsemedlem och en tillfrisknande haitisk tandläkare som är bosatt i
både USA och Haiti. Deras två identifierade mål var att först
hålla en presentation om NA till tvåhundra professionella
inom behandling och studenter vid the Seventh Symposium of the Center of Spirituality and Mental Health, med
fokus på beroende och trauman. Sedan introducerade de
NA till lokala socialarbetare som råkar vara de som utför
fältarbete inom katastrofbiståndet i Haiti. Det finns fyra
NA-medlemmar i Haiti som har uttryckt en önskan att
starta ett möte i en kyrka och den tillfrisknande haitiska
tandläkaren undersöker möjligheten för det och det verkar troligt att ett NA-möte kommer att startas.
• Det femte östafrikanska konventet (EACNA) hölls i
Mombasa, Kenya, 19 – 21 maj 2017. Det här är första
gången evenemanget hölls i Kenya, då alla tidigare
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Vi har också skapat en särskild sida på na.org för att hjälpa
medlemmar som söker elektroniska versioner av litteratur.
Den går att hitta på www.na.org/elit.

om en smågruppsdiskussion eller en workshop om
ämnesfrågorna förut och många fick energi att ta med
sig workshoparna till sina distrikt eller hemmagrupper.
Även om URMRCNA är ett förhållandevis litet evenemang för NAWS att delta i ger sådana workshopar oss
möjligheten att nå medlemmar som vi annars aldrig
skulle ha en chans att möta. Det sätter både ett ansikte
på Världsservice – och inte minst – det introducerar
smågruppsdiskussioner och arbete med workshops i
största allmänhet.
• Sammankomsten the Midstate Regional Assembly hölls
i Tracy, Kalifornia, 2 – 4 juni 2017. Tracy är ett obetjänat
område med tre möten per vecka och ett fängelse helt
utan NA-service där det närmaste distriktet finns fem
mil bort i Stockton, Kalifornien vilket är söndrat av flera
gemenskaper. Fler än etthundra medlemmar var med
vid olika tidpunkter under hela helgen. En före detta regiondelegat från den här regionen frågade varför vi var där
och fick veta att vi blivit inbjudna. Tillämpningen av välvilja kändes passande i Midstate regionen. Workshopen
om Guiding Principles möttes med stor iver och stort
intresse och det var många som deltog. NAWS-update
var informativ och spännande för de flesta medlemmar
eftersom det antingen vad första gången de hörde talas
om NA Världsservices arbete eller att det var länge sedan
de hört något. Den här energin möttes av en diskussion
om hur man kan förbli i kontakt med NA Världsservice.
Sammankomsten tyckte mycket om idéerna med de
olika webbmötena och publikationerna. Givet att detta
är på landsorten och i en isolerad region, var utgångspunkten för den tredje sessionen på söndagsmorgonen
information om webinarerna om service på landsorten
och i isolerade områden. Vi fokuserade på framgångar,
utmaningar och arbetssätt på landsorten och i isolerade
gemenskaper. Det var förvånande många som deltog
för att vara en söndagsmorgon. Många medlemmar
anmälde sig till webinaren efter presentationen.

WEBINARER
Med flytten till Zoom-plattformen tycks webbmöten har
ökat i popularitet på grund av att det är så lätt att delta och
kunna se andra deltagare och att kunna hålla smågruppsdiskussioner hellre än att behöva skriva allt. Styrelsen
kommer att facilitera sin fjärde webinar för konferensdeltagare den 9 september 2017. Den här webinaren kommer att backa ett steg från WSC:s framtid och fokusera på
principer och utröna en känsla från deltagarna om ”vilken väg vi tar härifrån”. Som många av er vet närmar sig
CAR-säsongen snabbt och vi försöker få en känsla för riktningen för WSC och vår framtid. Som redan sagts kommer
styrelsen inte att ha några motioner i CAR-en.
Vi håller också regelbundna webbmöten om OR och
S&I där nästa är planerat att hållas i september 2017.
OR-webbmötet är den 7 september kl 16.00 PDT och
webbmötet för stegarbete med interner är den 6 september kl 15.30 PDT. NA Världsservice faciliterar diskussionen
och ämnena för diskussionen kommer från medlemmar
som gör service inom OR eller S&I. Vilken medlem som
helst kan vara med, skicka helt enkelt namn och e-postadress till antingen pr@na.org eller handi@na.org.
Trots att personliga möten förblir det mest önskvärda
sättet att kommunicera finner vi att Zoom- plattformen
för webbmöten är överraskande effektivt. De här webbmötena ger möjligheten att kommunicera och dela information, särskilt i smågrupper. Eftersom det finns många

Utöver de här direkta mötena med medlemmar, OR,
utveckling av servicematerial och andra aktiviteter inom
NA Världsservice är en viktig del av våra ansträngningar för
gemenskapsutveckling översättningar. Några artiklar som
publicerats efter förra NAWS News är:
Bengali (Bangladesh) IP #1
Nepali IP #6
Kannada IP #16
Ryska Lilla vita häftet reviderat för att innehålla lokala
medlemmars personliga historier IP #13, IP #26 och IP #27.
Danska Bara för idag (Reviderad till sjätte upplagans
Basic Text)
Irländska (gaeliska) nyckelringar
Spanska NA and Persons Receiving Medication-Assisted
Treatment
Vi har också kunnat utöka vår samling eLiterature collection med nya översättningar av två Basic Texts: Narcotici
Anonimi på italienska och Narcóticos Anónimos på spanska.
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PRISHÖJNINGAR

möjligheter att delta hoppas vi att fler medlemmar gör
det. Intresserade medlemmar kan hitta kommande tillfällen på www.na.org/webinar.

Efter att ha gått igenom den nuvarande prissättningen av
litteratur rekommenderade BGP, baserat på varukostnad och
inflation, att litteraturpriserna höjs med minst fem procent
men inte med mer än åtta procent under 2018. Efter långa
diskussioner godkände styrelsen en höjning med sju och en
halv procent för att matcha inflationstakten på alla artiklar
utom Basic Text som istället bara höjs med fem procent. Höjningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018. Vi ville ge
medlemmar gott om tid och inser att det här kan komma
att diskuteras vid WSC.
Inflationstakten efter den förra prishöjningen ligger över sju
procent och vår förändring kommer inte att ske förrän i juli
2018. Vi skapade en ny standard för framtiden för att granska
inflationstakten och göra anpassningar var tredje år hellre
än att vänta så länge som vi gjort för att göra nuvarande
ändring. Ingen av oss vill höja priserna, men våra kostnader
för allt annat ökar i takt med inflationen. Vi behöver bara titta
på dagliga levnadsomkostnader för mat, värme och vatten
för att se hur det hänger ihop.
I granskningen av historiska prishöjningar såg vi att vi höjde
alla priser med fem procent 2001, en höjning av vissa artiklar
i juli 2008 och en fem procentig litteraturhöjning på samtliga
artiklar utom Basic Text och några andra undantag 2011.1 Vi
hoppas att en mera regelbunden genomgång kommer att
tillåta mindre och mera stegvisa höjningar i framtiden.

EKONOMISK UPPDATERING
Arbetsgruppen för ekonomisk planering (Business Plan
Group (BPG)) träffades i Chatsworth, Kalifornien i juni för att
fortsätta sitt arbete med att utvärdera vårt litteraturdistributionssystem. De gick igenom systemets historia och söker
nu sätt att förbättra vårt befintliga system såväl som att
undersöka nya alternativ. Vi tittade på syftet med litteraturdistributionen och hur vi kan begränsa kostnader, säkerställa
att litteraturen finns tillgänglig för medlemmar, förbättra
frakt och ledtider och så vidare. Alla diskussioner var inriktade på den första punkten i vårt visionsuttalande; ”att varje
beroende i världen har en chans att erfara vårt budskap på
sitt eget språk och kultur och finna möjligheten till ett nytt
sätt att leva”. Vi förväntar oss att ha ett mera användarvänligt
litteraturbeställningsgränssnitt online i början av 2018.
Vi gick igenom de åttahundra svar vi fått in från litteraturenkäten. Tvåhundra svar angav att de inte kan köpa litteratur
lokalt. Över nittio procent av alla våra litteraturbeställningar
kommer via nätet. Diskussioner om leveranstider visade att
tidsramarna är beroende av väder, fraktmetoder och platser
vi skickar till (landstort och stad).
BPG har fortfarande mycket på sitt bord och kommer att
mötas igen via nätet och möjligen ännu ett personligt möte
under denna cykel.
BPG gav Världsstyrelsen tre rekommendationer: en för
prishöjningar, en för policy för returer och en tredje för
inkludering av NA-material på elektroniska plattor inom kriminalvården.

1

Anmärkning: Vid utgivningen försummade vi att ta med
prishöjningen som gjordes 2014. Det var fem procent för Basic Text
och tio procent för alla andra artiklar.
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besökare säkert vet är nyckeln till bra platser en tidig
registrering.
Vi känner entusiasm inför att träffa och välkomna alla till
Orlando! Se www.na.org/wcna för mera information.

RETURPOLICY
Styrelsen godkände, med några ändringar, en returpolicy för
USA och Kanada som BGP föreslog, eftersom vi för närvarande inte har någon utlagd på na.org eller i vår katalog, ni
kommer snart att se den på na.org. Policyn är primärt inriktad på att klargöra våra befintliga policyer och att skapa en
trettiodagars begränsning av returer. En policy för Europa
kommer att utvecklas senare.

WCNA 38: 2021
Vi har tidigare rapporterat om att vi tittar på flera platser
och skulle försöka fatta beslut på det här mötet. Vi undersöker fortfarande alternativ i både Sydafrika och Australien.
Det här är svåra val att göra med både för- och nackdelar
för båda platser. Vi undersökte möjligheter i Asien och Mellanöstern, men möttes av ekonomiska, logistiska och/eller
politiska hinder för alla andra platser som vi övervägde. Vi
kommer att hålla er informerade allteftersom vi går vidare
med frågan.

KRIMINALVÅRDSPLATTOR
Styrelsen stödjer godkännandet av ett förslag att tillhandahålla litteratur för elektroniska plattor som används inom kriminalvården. För närvarande har tretton stater i USA uttryckt
ett intresse eller gjort förfrågningar. Vi behöver forska mera
om det bästa formatet för litteratur till plattorna och säkerställa copyrightskyddet. Interner kommer att få tillfrisknandelitteratur på plattorna utan kostnad, vi tillhandahåller
detta som en gratistjänst för att göra vårt budskap tillgängligt för flera interner. Vi hoppas att de kan få NA:s budskap
medan de är inlåsta och att den kan hjälpa dem att komma
tillbaka ut i samhället. För medlemmar som kanske inte vet
det, tillhandahåller NA Världsservice vanligen Basic Text gratis till vilken intern som helst som skriver till oss och efterfrågar det. Vi kommer att fortsätta ge uppdateringar om våra
framsteg i att tillhandahålla det här materialet för användning i plattorna inom kriminalvården.

NYASTE MEDARBETARE PÅ NAWS
Vi välkomnar två nya medarbetare till tjänster som varit
vakanta ett tag och de för båda med sig värdefulla talanger
och styrkor. Vi har också en medarbetare som bytt tjänst.
• Melanie Dow är ny som Translations Assistant, hon har
examen i lingvistik och pratar både farsi och arabiska.
• Chris Meyers kommer också att ansluta sig till oss snart.
Hans bakgrund inom konstskolan har förberett honom
väl för hans tjänst som Graphic Arts and Production
Planner.
• Bob Shott för med sig sin NA-erfarenhet från Fellowship
Services när han flyttar över till Public Relations Assistant.

Still

WCNA 37: THE MAGIC IS REAL
WCNA 37: 30 AUGUSTI – 2 SEPTEMBER 2018
LÅT OSS FIRA TILLFRISKNANDET I ORLANDO, FLORIDA!
Spänningen ökar – Magin är fortfarande verklig! Vi är nästan
redo att öppna förregistreringen och hotellreservationerna;
vårt mål är september 2017 och vi kommer att skicka ut
e-post om detta. Vi tror att både förregistrering och registrering på plats kommer att gå smidigt på WCNA eftersom vi
kommer att använda ny teknologi för att snabba på processen för alla att hämta sitt registreringspaket.
Vi kommer att erbjuda dragning av två kompletta WCNA 37
paket för förregistrering med ett slutdatum som kommer att
meddelas. Paketen innehåller registrering och alla WCNA:s
specialevenemang (men inkluderar inte förregistreringsmerchandise). Vi kommer att meddela alla detaljer är förregistreringen öppnar.
Så som är brukligt kommer vi att öppna förregistreringen
och hotellreservationer lite innan underhållningen och
specialevenemangen har spikats. Vi kommer att lägga till
dessa allteftersom arrangemangen blir klara. Som alltid
kommer sittplatser på specialevenemangen att avgöras
genom datum för förregistreringen, inte för datum då ni
köper biljetter till evenemangen. Så som vana konvent7
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kommittéer som ägnat tid åt den här uppgiften. Resultatet
är värdefullt för oss. På samma sätt ber vi alla World Pool kandidater att be om information från sina lokala servicekommittéer genom att använda det vi kallar ”Local Committee
Questionnaire”. Med tack på förhand till de betrodda tjänare
och kommittéer som fyller i formuläret. Det ger också ytterligare ett perspektiv på kandidaten och kan visa sig vara av
värde.
Vi påminner om att vi har frångått det blinda urvalet som
första filter för medlemmar i World Pool för att övervägas för
nominering. Istället valde vi att välkomna alla intresserade
medlemmar som har aktuell (senaste tjugo åren) erfarenhet
av världsservice in i vår process. Det har resulterat i att flera
kandidater kommer med från poolen och därmed flera HRP
intervjuer, men vi är förberedda och har skapat tid under de
kommande månaderna för att kunna genomföra den delen
av vårt arbete.
Enligt vår policy har vi valt en ny panelledare för resten av
konferenscykeln. Mike B kommer att tjäna som panelledare
fram till och med WSC 2018. Tack Mike för din villighet och
tack till dig Sherry V för ditt ledarskap under det gångna året.
Slutligen är deadline, som ni kanske vet, att gå med i World
Pool för att övervägas för en HRP nominering, den 31 augusti
2017. Utöver det är deadline för RBZ rekommendationer
den 31 oktober 2017. Vi uppmuntrar serviceorgan att fundera över att lämna in alla potentiella kandidater till oss före
utgången av deadline.
Tack igen för ert stöd. Vänligen skriv till hrp@na.org om ni
har några frågor eller undringar.

RAPPORT FRÅN
HUMAN RESOURCE PANEL
Hälsningar från Human Resource Panel (HRP). Vi förbereder den här rapporten medan vi avslutar vårt julimöte. Vi
är uppfyllda av serviceanda och tacksamma för den här
möjligheten och för ert stöd. Vi är glada att kunna ge er
en uppdatering medan vi förbereder oss för den mest
hektiska perioden under konferenscykeln. Vänligen kom
ihåg att flera detaljer och bakgrunden till vårt arbete finns
att hitta i tidigare HRP-rapporter i äldre nummer av NAWS
News.
Vi vill tacka alla som kunde delta i det nyligen hållna HRP
webbmötet. Vi välkomnade möjligheten att engagera er i
diskussion om vårt arbete. Vi lärde oss några läxor förstås
och som ett exempel, kommer vi under nästa cykel att tillhandahålla en översikt av vårt arbete som utgångspunkt
för den cykelns första webbmöte. Vi tror att en inledande
orientering kan ge dem som deltar en möjlighet att få en
grundläggande förståelse för vad vi gör. Efter det kan vi gå
vidare in i mera meningsfulla diskussioner. Med det sagt
ser vi det nyligen hållna webbmötet som en framgång och
hoppas att ni också gör det.
Vårt arbete på julimötet inkluderade en genomgång och
revidering av World Pool gränssnittet på www.na.org med
målet att förbättra medlemmarnas erfarenhet när de går
igenom formuläret och tillhandahåller information som
behövs för att övervägas för nominering. Med samma målsättning uppdaterade vi också information på sidorna om
att tjäna på världsnivå (Serving at the World Level). Som del
av det påminner vi nu medlemmar som är intresserade av
att delta i världsservice att de kanske vill överväga att delta
i något av projekten eller webbmötena som finns listade på
na.org. Deltagande i någon av dessa kräver ingen HRP nominering och skulle inte ses som något arbetsgruppsuppdrag. Här är direktlänkar till sidorna: www.na.org/projects,
www.na.org/webinar.
Vi arbetade också med att ge konferensdeltagarna det vi
kallar en “HRP-motivering”. Vi ämnar inkludera motiveringen
för varje nominerad vi lägger fram vid WSC 2018. Motiveringen är tänkt att ge deltagarna vissa specifika resonemang
för våra val av varje nominerad. Det här är första gången vi
prövar det här arbetssättet och vi är medvetna om vikten
av att upprätthålla integriteten i valprocessen allteftersom vi
går vidare. Vi är försiktiga men hoppfulla om att det kommer
att vara en hjälp i valet av betrodda tjänare.
På tal om motiveringar ber vi, vilket vi även tidigare gjort, alla
de serviceorgan – regioner, zoner och Världsstyrelsen (RBZ) –
som skickar en rekommendation till oss, att ge en kort motivering baserad på några frågor, till oss i HRP. Vi tackar alla

KALENDER
Förfrågningar om besök (övervägs varje kvartal)
Vänligen skicka in era förfrågningar så tidigt som möjligt.
1 augusti för oktober – december
1 februari för april – juni
Webinarer
9 september – webinar för konferensdeltagare, kl 10.00 PDT
16 september – webinar för gemenskapsutveckling/offentliga
relationer (FD/PR), kl10.00 PDT
Inlämning av RBZ
31 oktober 2017
Världsstyrelsens möten
4 – 7 oktober 2017
6 – 9 december 2017
21 – 24 februari 2018
WSC 2018
29 april – 5 maj 2018
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