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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.
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