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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.
Vi har distribuerat nästan 40 000 exemplar av traditionsboken Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions. En
begränsad upplaga som numrerats för hand finns nu tillgänglig på www.na.org.
Uppdateringar av projekt i NAWS arbetsplan för 2016-2018:
•
Tillfrisknandelitteratur: Vi söker input till en pamflett om tillfrisknande och psykisk hälsa/psykisk sjukdom
(www.na.org/mhmi) och ett projekt för dagliga meditationer (www.na.org/meditationbook). Deadline
för denna input är den 1 juni 2017.
•
Redskap för konvent och evenemang: Vi ber alla medlemmar med erfarenhet eller intresse att hjälpa
till med att utveckla den här resursen. Skicka in era namn till conventions@na.org och var med på det
första webbmötet den 4 februari 2017, kl 14.00 (Pacific Standard Time). Uppdateringar kommer att läggas ut på www.na.org/conventions.
•
Redskapslåda för lokal service: Den finns en enkät där ni kan prioritera redskap utlagd på www.na.org/
toolbox och medlemmar som är intresserade av att vara med kan skicka in sina namn till toolbox@na.org.
Det första webbmötet som tog upp konsensusbaserat beslutsfattande (CBDM) hölls den 17 januari 2017.
•
Samverkan i service: Det här projektet kommer till en början att fokusera på samverkan med regionala
delegater i NAWS strategiska planeringsprocess. Vi har skickat ut frågor som delegaterna kan använda
för att samla input med en deadline för svar till den 30 april 2017.
•
WSC:s framtid: Diskussionerna under denna cykel kommer att riktas in på processer vid WSC, hur vi
använder tiden mellan konferenserna och hur säte vid konferensen ska tilldelas i framtiden. En rapport
om idéer för processer vid WSC kommer snart ut. En virtuell grupp för säte vid konferensen kommer
att skapas igen under den här cykeln. Alla intresserade delegater uppmuntras att ta kontakt med oss.
•
Gemenskapsutveckling och offentliga relationer: Vi har påbörjat det här projektet genom att
prata med zoner om deras idéer om hur vi kan förbättra OR-insatser. Var snäll och kontakta oss på
worldboard@na.org om ni har en kontaktperson i er zon.
•
Sociala medier som ett OR-redskap: Vi fortsätter att undersöka hur andra ideella organisationer och
andra tolvstegsprogram använder sig av sociala media. Vår första undersökning visade inte någon
större OR-närvaro om NA inom sociala media. Var snäll och kontakta oss på pr@na.org om ni har någon
erfarenhet av detta.
•
Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er): Material för den här cykelns IDT:er finns tillgängligt online på
www.na.org/idt.
•
Arbetsgruppen för delegaternas delningssession: Vi håller för närvarande på att kontakta medlemmar
för arbetsgruppen och det första mötet kommer att hållas inom de närmaste månaderna. Ni kan skicka
in idéer för sessionerna till delegatessharing@na.org.
Ekonomi: NAWS ekonomi förblir stabil och vi är tacksamma över att ha fått in över en miljon dollar i gemenskapsbidrag för andra året i rad. Det nya bokföringssystemet och varukorgen kommer att finnas online första kvartalet 2017.
A Guide to World Services in NA: Den uppdaterade versionen av GWSNA skickades ut till delegaterna för en nittio
dagars gransknings- och inputperiod. Input ska vara inne senast den 15 mars 2017. Vi uppmanar nya delegater
och alternerande att uppdatera sin kontaktinformation genom att skicka ett mejl till elaine@na.org.
NA:s trettiosjunde Världskonvent kommer att hållas mellan 30 augusti och 2 september i Orlando, Florida.
Human Resource Panel tar för närvarande emot potentiella kandidater för övervägande till Världsstyrelsen. Här
är en länk till mera information: www.na.org/?ID=HRP-Info8.
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