
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. 
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Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions finns att köpa både inbunden och i pocketformat och som en för 
hand numrerad begränsad upplaga på www.na.org. Vi kan också erbjuda en uppsättning av tolv bokmärken 
med illustrationer från Guiding Principles.

A Guide to World Services in NA: den uppdaterade versionen av GWSNA finns att hämta på www.na.org/
handbooks och pappersversioner har skickats ut till alla konferensdeltagare. Nya delegater och alternerande 
uppmuntras att uppdatera sin kontaktinformation hos oss genom att skicka ett mejl till elaine@na.org.

Projektuppdateringar för NAWS arbetsplan för 2016–2018:

• Deadline för att bidra med input till utformningen av både en informationspamflett om psykisk 
hälsa/psykisk sjukdom och en ny daglig meditationsbok passerade den 1 juni. Rapporter om den 
input som samlats in kommer att ges i framtida nummer av NAWS News. Mer om dessa projekt finns 
att läsa online här www.na.org/mhmi och här www.na.org/meditationbook.

• Projektet för lokala redskapslådor: Mer information om det här projektet, inklusive ett utkast av CBDM 
Basics (grundläggande kunskap om konsensusbaserats beslutsfattande) och ett formulär för att ge 
input före 5 juli 2017 finns online på www.na.org/toolbox. Webbmöten for att diskutera utkastet 
kommer att hållas den 17 och 20 juni 2017. Skicka ett mejl till toolbox@na.org för att få detaljerna 
kring kommande möten. Nästa redskap som ska utvecklas kommer att riktas till medlemmar som 
tjänar i isolerade gemenskaper och på landsorten.

• Projektet för redskap för konvent och evenemang: Mer information om det här projektet inklusive 
ett utkast av ett redskap för program och ett formulär för att ge input före den 15 juni 2017 finns 
online på www.na.org/conventions.

• Projektet om WSC:s framtid: Diskussionerna under denna cykel fokuseras på processerna vid 
WSC, hur tiden mellan konferenser används och hur säte vid konferensen ska tilldelas i framtiden. 
Rapporterna från februari och maj 2017 och andra resurser finns online på www.na.org/future.

• En virtuell arbetsgrupp för säte vid konferensen har åter igen skapats under denna cykel. Resultatet 
av deras arbete tillsammans med Världsstyrelsens rekommendationer för de regioner som ansökt 
om säte vid WSC 2018 kommer att publiceras som en del av Material för konferensens godkännande 
(Conference Approval Track, CAT) i januari 2018.

• Projektet för samverkan inom service: Deadline för de regionala delegaternas inlämning av input till 
NAWS strategiska planeringsprocess som del av omvärldsundersökningen passerades den 30 april 2017. 
Rapporter om den insamlade inputen kommer att tillhandahållas i framtida nummer av NAWS News.

• Arbetsgruppen för delegaternas delningssession: Den här arbetsgruppen har träffats tre gånger och 
utvecklar en enkät för att samla in idéer för WSC 2018. Alla delegater inbjuds också att dela med sig 
om sina idéer genom att mejla till delegatessharing@na.org. 

• Ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion Topics, IDT:er): Material för den här cykelns IDT:er finns 
tillgängligt online på www.na.org/idt.

Ekonomi: NAWS ekonomi håller sig stabil och vi är tacksamma över att har fått in mer än en miljon dollar 
i gemenskapsbidrag för det andra året i rad. Vi har som mål att ha ett nytt räkenskapssystem och en ny 
kundvagn online före årets slut.
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Gå till NAWS News på www.na.org/nawsnews


