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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 godkände traditionsboken “Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” vilken kommer att kunna köpas från och med oktober 2016.
OR nyheter: uppdaterade versioner av pamfletterna Membership Survey och Information about NA kommer
att finnas tillgängliga i juli 2016. Dessa pamfletter har uppdaterats för av avspegla resultaten från 2015-års
gemenskapsenkät. Enkäten fick 22 803 svar.
Intresserad av OR? S&I? Stegarbete med intagna? Vänligen skriv till PR@na.org eller HandI@na.org för att
registrera er på dessa medlemsdrivna webbmöten. Vi håller dem var tredje eller fjärde månad.
Gör du service på landsorten? Vi har nyligen startat upp webbmöten för dem som gör service i avlägsna
områden. Vänligen skriv till servicesystem@na.org om ni vill veta när nästa webbmöte ska hållas.
Intresserad av att delta i en arbetsgrupp eller att på något sätt hjälpa till med ett projekt under den här cykeln?
Under den kommande cykeln kommer vi att koordinera flera virtuella fokus- och arbetsgrupper och möjligen
också några arbetsgrupper som träffas. Om ni är intresserade av projekten för WSC:s framtid, Serviceredskap
för grupper, distrikt och evenemang, Delegaternas delningssession, Säte vid WSC eller något annat projekt eller någon av tidskrifterna vi ger ut, låt oss få veta det genom att skriva till worldboard@na.org. Om du inte har
fyllt i ett formulär för World Pool, var snäll och gör det (www.na.org/HRP).
Vi kommer inte att skapa någon arbetsgrupp för något litteraturprojekt under denna cykel, men vi planerar
att samla in information för potentiella framtida litteraturprojekt, bland annat en informationspamflett om
psykisk sjukdom och tillfrisknande och en daglig meditationsbok. Vi kommer att kunna ge mera information
om detta senare under cykeln.
Ämnesfrågor för diskussion för den här cykeln är Applying Our Principles to Technology and Social Media
(Att tillämpa våra principer inom teknologi och sociala media) och How to Use “Guiding Principles” (Hur vi
använder ”vägledande principer”) och Atmosphere of Recovery in Service (En atmosfär av tillfrisknande i
service); att varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets gåva erfar andlig utveckling och uppfyllelse genom
service.
Ekonomi: vi nämnde i sessionen om NAWS rapporter vid WSC 2016 att vi prioriterar långsiktig ekonomisk
livskraftighet under den här cykeln, vi fokuserar på att säkerställa NAWS hållbarhet, bland annat genom att
omvärdera vårt system för litteraturdistribution.
WSC 2016 tog upp ett par sessioner som var inriktade på Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) för att
söka vägledning av delegaterna. Ett uttalande kommer att släppas efter delegaternas granskning och godkännande. Vi behöver alla som medlemmar skydda NA-litteraturens copyright.
Gå till NAWS News på www.na.org/nawsnews

19737 Nordhoff Place | Chatsworth, California 91311 USA | worldboard@na.org
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lappande mandatperioder om fler än åtta medlemmar
väljs vid ett tillfälle är borttaget och en styrelsemedlem
kan endast tjäna två mandatperioder under sin livstid.

ÄRLIGHET,
TILLIT OCH
VÄLVILJA:
WSC 2016

Vårt diskussionsbaserade beslutsfattande behöver
mera arbete. Vi ägnade mer tid än planerat åt formella
ärenden och en stor del av vår tid ägnades åt att diskutera beslutsfattandeprocesser snarare än frågorna
för dagen. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar
att förbättra den här processen under den kommande
cykeln. Flera förslag gällande hur vi ska leda sessionerna för gamla och nya ärenden lämnades över till
Världsstyrelsen.

Vår mångfasetterade globala
gemenskap samlades den 24
– 30 april i Woodland Hills, Kalifornien för en produktiv, ambitiös och ibland krävande
Världsservicekonferens (WSC). Temat för 2016-års WSC,
”Ärlighet, tillit och välvilja” hade som mål att inspirera
alla till det högsta goda i våra serviceansträngningar
runt om i världen och att driva oss framåt mot ett uppfyllande av vår vision. Nådde vi det målet? Beroende på
vem man frågar får man troligen olika svar. Det kan vara
rättvist att säga att vi gemensamt försökte och att WSC
fortsätter att vara ett arbete under utveckling.

Utöver det kommer vi att titta holistiskt på att tilldela
säte vid konferensen med fokus på hållbarhet. Det var
etthundratolv delegater, sexton styrelsemedlemmar
och åttioåtta alternerande delegater som närvarade
vid WSC 2016. Det är en utmaning att föreställa sig ett
effektivt diskussionsbaserat beslutsfattande med ett så
stort antal personer.

Det här numret av NAWS News ger en överblick av konferensveckans aktiviteter och beslut. Den här rapporten
återspeglar inte alla diskussioner vi höll vid konferensen. Det vi lyfter fram här är endast översikter av en
del av konferensens aktiviteter. En sammanfattning av
besluten som togs vid WSC finns tillgänglig på www.
na.org/conference. Ett utkast av konferensens protokoll kommer att distribueras till delegaterna och läggas
ut när det är klart.

Utöver framtiden för WSC antog konferensen fem nya
projektplaner som lades fram i Materialet för konferensens godkännande (CAT:en) bland annat en projektplan för serviceredskap för grupper, distrikt och evenemang (Service Tools for Groups, Areas, and Events).
Omfattningen för projektet är inte helt definierat ännu
och vi är inte säkra på om det behöver en arbetsgrupp
för hela perioden. Vi kanske kommer att försöka få så
mycket som möjligt gjort med en serie fokusgrupper
eller webbmöten. Vi kommer att hålla er informerade
allteftersom projektet börjar ta form.

WSC 2016 var verkligen en samling av engagerade betrodda tjänare, många med starka övertygelser och stor
passion. Sessionen för gamla ärenden som hölls tidigt
under veckan var den längsta vi haft sedan WSC 2000.
Vi använde elektronisk rösträkning för första gången
och vi kom till en del fruktbara resultat, som att anta
traditionsarbetsboken, “Guiding Principles: The Spirit of
Our Traditions.” Men vi var tvungna att förlänga tidsplanen in på onsdagskvällen och ta bort några sessioner.
Vi strök sessionen för strategisk planering och drog ihop gemenskapsutveckling och offentliga relationer
till en session för att ta igen den tid
gamla ärenden tog på tisdagsnatten.

Konferensen antog också en projektplan för gemenskapsutveckling och offentliga relationer. Det här projektet har som mål att samverka mera med zoner för
att främja deras ansträngningar inom OR/GU genom
att utveckla en OR-strategi som hjälper NA att växa och
bli starkare. Utöver det hoppas vi fortfarande att kunna

Motion 2 i gamla ärenden som förändrade Världsstyrelsens externa
riktlinjer var indelad i tre motioner
och var och en antogs med överväldigande majoritet. Som ett resultat
består Världsstyrelsen nu av upp till
femton medlemmar, kravet för över2
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ha rundabordssamtal inom offentliga relationer, vilket vi
hade skjutit fram under 2014-2016-års konferenscykel
på grund av bristande resurser.

transporter till flygplatsen, skjuts till lokala möten och
ovärderlig “insider” information om de bästa butikerna,
restaurangerna och andra lokala resurser. För deras outtröttliga ansträngningar under hela konferensveckan
vill vi utsända ett varmhjärtat och innerligt tack!

De andra tre projektplanerna som antogs av konferensen är Recovery Literature, Collaboration in Service och
Social Media as a PR Tool (Tillfrisknandelitteratur, Samverkan inom service, Sociala media som ett OR-redskap). För mera information om något av dessa projekt
vänligen sök i 2016-års Material för konferensens godkännande (CAT:en) som finns utlagt på www.na.org/
conference. Mera detaljer om våra aktuella planer beskrivs nedan i denna rapport.

I samma anda som Unity Day utgjorde vår första session (passande kallad “First Things First”) söndagen
den 24 april kl 09.00 det officiella öppnandet av den
trettiotredje Världsservicekonferensen. Allra först fick
vi veta att vi hade etthundrafemton regioner med
säte representerade av etthundratolv delegater och
åttioåtta alternerande. Vi inbjöd vår nyaste region,
Quisqueyana regionen från Dominikanska republiken
att dela med sig om sin regions historia och RD:n gav
också en personlig delning. Efter det följde konferensens countdown där vi såg vilka som var nykomlingar i
WSC och vilka som var veteraner. När vi slöt oss i en cirkel följdes vår stund av tystnad av sinnesrobönen på de
tjugosex olika språk som talades på konferensen. Det
finns inte många erfarenheter som kan jämföras med
den känslomässigt laddade energin som uppstår i slutet av den här sessionen.

WSC beslutade också att vi åter igen under denna
cykel ska ha en virtuell arbetsgrupp som planerar en
delningssession för delegater (Delegates Sharing session) till WSC 2018. Arbetsgruppen för delegaternas
delningssession var värdar för lördagens workshops
och en session under WSC 2016 och fick starkt stöd av
deltagarna.
Vi känner entusiasm inför den kommande cykeln och
de möjligheterna som ges med projekt arbetsgrupper
och våra nya styrelsemedlemmar, men som alltid behöver vi resurser för att implementera allt detta arbete. Vi
uppskattar ökningen av bidrag till Världsservice under
den gångna cykeln. Vi är förbundna att göra vårt bästa
med det vi har precis som vi vet att ni också är i era distrikt och regioner. Tack för ert förtroende.

HUR VI TOG HAND OM ÄRENDEN VID
WSC 2016
I och med arbetet med beslutsfattande inom WSCarbetsgruppen och våra egna diskussioner och beslut
på Världsstyrelsemötena hade vi hopp om att 2016-års
WSC skulle gå smidigare och mer effektivt än det gjort
de senaste åren. Tyvärr verkade många konferensdelta-

UNITY DAY OCH ÖPPNANDET
AV WSC 2016
Innan Världsservicekonferensen officiellt börjar brukar vi sammanföra konferensens deltagare med lokala NA-medlemmar i en Unity Day fylld av tillfrisknande
och delningar. På lördagen den 23 april, efter ett öppet forum med Världsstyrelsen, njöt vi av en Unity Day
som bland annat innehöll ett öppet hus med lunch
på Världsservicekontoret (WSO), en eftermiddag med
workshops om service och NA:s historia och ett internationellt tillfrisknandemöte på kvällen efterföljt
av dans, NA-jeopardy och en världsmarknad. Den här
sortens aktiviteter bidrar till att stärka banden mellan
konferensens deltagare på sätt som förenar våra ansträngningar och som kan vara längre än själva arbetet vid WSC.
West End distriktet stod värdar för alla gästfrihetsinsatser och samordnade volontärer från West End och
San Fernando Valley distrikten och även medlemmar
från andra regioner i södra Kalifornien. De ordnade
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genom handuppräckning gav deltagarna starkt stöd
för idén att ta bort formella ärenden helt med nittiotre
av etthundraelva röster för idén.
Under många konferenscykler har styrelsen, regionala
delegater, co-facilitatorer och personal diskuterat hur
WSC kan bli mera effektivt. WSC 2016 påvisade att oavsett våra bästa gemensamma ansträngningar är vår
förmåga att på ett betydelsefullt sätt förbättra det existerande systemet försumbart. Till exempel diskuterade
vi Motion 2 från 2016-års CAR som handlade om ändringar i Världsstyrelsen i nästan två och en halv timme,
plus en halv timmes rast, trots att den initiala handuppräckningen visade 99-11-1-1. Till slut delades motionen
upp på tre separata ämnen och det slutgiltiga beslutet
om alla tre nåddes under formella ärenden på sju minuter. Med dagens tillgänglighet och diskussioner online måste det finnas bättre sätt att processa idéer före
konferensen så att delegaterna kan komma till WSC förberedda för att fatta beslut under gamla ärenden.

gare vara besvikna och från de utvärderingar som kom
in är det väldigt tydligt att många kände sig uppgivna.
De fjorton motionerna ur Konferensens agendarapport
(CAR:en) tog nästan två hela dagar av tiden vid WSC. Vi
påbörjade nya ärenden en halv dag tidigare än vi har
gjort förut, men arbetade ändå hela fredagen och långt
in på småtimmarna på lördagsmorgonen och klarade
inte av att ta upp att sextiotvå nya ärendeförslag som
kommit in.

På många sätt gäller detsamma för nya ärenden. Den
process vi har nu fungerar inte särskilt bra för att ta upp
och lägga fram nya idéer som kan utvecklas vidare. Vi
ägnar största delen av vår tid under ärendesessionerna
med att fokusera på vad vi inte vill göra och på våra
beslutsfattandeprocesser i sig, snarare än med vad vi
vill ägna mera diskussioner åt. Det fanns många förslag
som inte antogs men som avspeglade en tydlig skiljelinje i WSC. Med de aktuella processerna ges Världsstyrelsen ingen tydlig anvisning om vilka av dessa idéer
deltagarna skulle vilja fortsätta diskutera.

Det rådde en hel del förvirring i slutet av sessionen för
nya ärenden. Klockan 01.00 lördag morgon antog konferensen en motion att ajournera, vilket i grund och
botten avslutade konferensens ”ärenden”, dvs beslutsfattande om motioner och förslag. En del medlemmar
trodde att vi senare på lördagen skulle återgå till att avsluta nya ärenden, medan andra antog att sessionen för
nya ärenden var avslutad. När de ställdes inför ett val
valde konferensens deltagare att inte öppna upp nya
ärenden på lördagen utan valde röstning genom handuppräckning för de kvarvarande åtta förslagen. Resultaten för samtliga ärendesessioner och röstningarna
genom handuppräckning finns nedtecknade i beslutssammanfattningen (Draft Summary of Decisions) som
ligger ute på www.na.org/conference.

För att ta upp något positivt, prövade vi för första
gången elektronisk röstning. Efter en del förväntade
förseningar i början, som i huvudsak hade att göra med
att bekanta sig med utrustningen och att byta batterier, tycktes systemet fungera bra och gav deltagarna
och facilitatorerna exakta och korrekta resultat för varje
röstning. Vi har nu siffror för varje röstning som gjordes,
medan vi tidigare ofta har röstat verbalt och därför inte
dokumenterat på samma precisa sätt. Användningen
en ny metod till kön för talare tillät också co-facilitatorerna att ta sig an listan av dem som ville säga något
på ett strategiskt sätt för att få ett så brett perspektiv
av röster som möjligt. Konferensen kom också överens
om en ny process för att begränsa diskussion när en
första röstning genom handuppräckning om en fråga
har visat att konferensen nått konsensus. Enkelt uttryckt, om den initiala röstningen ger åttio procents
stöd (eller åttio procents brist på stöd) får två medlemmar av minoriteten en möjlighet att tala och sedan

Ärligt talat är vi lite förbryllade över hur vi ska kunna
ta hand om ärendesessionerna på ett smidigt sätt på
konferensen. Det är sant att många av oss troligen var
besvikna över ärendesessionerna och vi fick med oss
några idéer om hur vi kan förbättras, men vi behöver
alla samverka för att upprätthålla förändring. Under den
gångna cykeln vek vi en arbetsgrupp åt ämnet och utbildade och stöttade co-facilitatorerna, vilka också deltog i arbetsgruppen, som aldrig förr. Vi implementerade nya processer och metoder och praktisk utbildning
under orienteringssessionen och ändå drog ärendena
ut på tiden mer än någonsin. Vi vet att många av er delar vår oro. Faktum är att fyra förslag som hade att göra
med att ta bort eller förändra formella ärendesessioner
lämnades in till Världsstyrelsen och när de röstades om
4
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röstar man igen genom handuppräckning. Om konsensus kvarstår antar man den andra röstningen som
ett utfall och konferensen går vidare till nästa ärende.
Den här nya processen tycktes hjälpa deltagarna att effektivt ta hand om frågor som åttio procent eller mer
av församlingen var överens om, vilket gav mera tid för
andra ämnen som med fördel diskuterades.

uppmärksamhet åt alla idéer som skickades in från
gemenskapen och boken förbättrades avsevärt som
ett resultat av det.
Så som diskuterats i WSC 2016-års Conference Report
blev vi varse en utmaning med en del av språket i introduktionen. I ett försök att strömlinjeforma kapitlet
och minimera historiska referenser till AA, vilket efterfrågades i gemenskapens input, drogs en rad ihop
från en tidigare version på ett sätt som en del medlemmar inte ansåg var historiskt korrekt eller bortsåg
från tidiga försök att starta upp NA i New York. Världsstyrelsen var öppen för idén att ändra ordvalet i den
meningen, men efter lite diskussion på konferensgolvet fick förslaget att göra den ändringen inget stöd
av församlingen. Ordvalet i meningen avsåg inte att
bortse från historia och vi hoppas att alla som läser
det kommer att förstå det som det var menat: som
ett firande av det faktum att de tolv traditionerna har
gjort det möjligt för NA att bli vad det är idag.

“GUIDING PRINCIPLES: THE SPIRIT OF
OUR TRADITIONS”
En av bilagorna till 2016-års CAR var en godkännandeversion av litteratur i bokformat som utvecklats av
arbetsgruppen för traditionsprojektet som genomför
ett målmedvetet arbete å NA-gemenskapens vägnar.
Världsstyrelsen lade fram en motion om att godkänna
denna nya litteratur: “Guiding Principles: The Spirit of Our
Traditions” för att tillfredställa gemenskapens önskan om
en arbetsbok som kan bidra till att förbättra förståelsen
och tillämpningen av de tolv traditionerna inom hela vår
gemenskap.

Motionen att godkänna traditionsprojektets arbete —
“Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions” — antogs med överväldigande majoritet. Vi förväntar oss att
ha den tillgänglig för försäljning i slutet av 2016.

Traditionsprojektet startades genom en regional motion vid 2010-års WSC som anvisade Världsstyrelsen att
skapa en tidsplan och en projektplan för en traditionsarbetsbok. Omkring samma tid genomförde Världsstyrelsen en litteraturenkät inom gemenskapen som
visade att en traditionsarbetsbok var det man mest
önskade sig när det gällde hela böcker. Vi ägnade 20122014-års konferenscykel åt att samla input om vad boken skulle bestå av och sedan skapades en arbetsgrupp
efter 2014-års WSC vilken började processen att forma
all input till NA-litteratur.

Vår förhoppning är att den här nya litteraturen kommer
att hjälpa alla medlemmar i vår gemenskap, gamla och
nya, att förstå och tillämpa traditionerna i våra privatliv,
i våra grupper och på alla nivåer av NA-service. Vi ser
fram emot att få höra om era erfarenheter!

ATT PLANERA VÅR FRAMTID
Vår Basic Text talar om att vårt motstånd mot förändringar är inbyggt, men den här konferensen, om någon,
har visat att förändring är nödvändigt. NA:s tillväxt är
oreserverat något bra, men motsvarande tillväxt av konferensen gör det svårt att få vårt arbete gjort och dyrt
att implementera. Vid den här konferensen ägnades
en serie sessioner åt att diskutera idéerna som har att
göra med WSC:s framtid. De här sessionerna är del av
ett pågående samtal om storlek, kostnader och sammansättning av konferensen och hur vi ska säkerställa
en effektiv och hållbar konferens när vi rör oss framåt.
Med utgångspunkt i de idéer som diskuterades vid
WSC 2014, det arbete som den virtuella arbetsgruppen
Planning Our Future har gjort och informationen som
fanns med i Future of the WSC paketet som släpptes
före konferensen, bestod den första sessionen i denna
serie av en rapportering av all information vi samlat in
hittills samt att ta pulsen på konferensen.

Kapitlen i boken släpptes för granskning och input i flera
led under 2014-2016-års konferenscykel så att vi kunde
samla in gemenskapens idéer om strukturen för kapitlen såväl som för innehållet. Med varje granskning och
input period förfinade vi strukturen baserat på den input vi fick in från medlemmar runt om i världen. Vi höll
också riktade webbmöten för att ställa specifika frågor,
inklusive webbmöten med medlemmar som har mer än
trettio och fyrtio års drogfri tid, medlemmar i isolerade
geografiska områden och medlemmar på platser där NA
nyligen startats, för att nämna några.
Den input vi fick till projektet var imponerande med
hundratals sidor input för varje tradition i det inledande skedet under den första konferenscykeln och
mellan femtio till tvåhundra sidor input till utkasten
för varje kapitel när de skickats ut för gemenskapens
granskning. Arbetsgruppen ägnade mycket tid och
5
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Under de två år som gått sedan diskussionerna vid WSC
2014, har medlemmar haft möjligheten att tala om frågorna som har att göra med konferensen. Medan idén
om att röra oss mot att tilldela säte per zon diskuterades
under 2014-års WSC hörde vi en del motstånd till den
idén efter den konferensen. Under den första sessionen
frågade vi församlingen om fyra alternativ som tycks
täcka möjliga vägar framåt. Resultaten av röstningarna
var enligt följande:

Resultaten från smågrupperna sammanställdes och
distribuerades som en förberedelse för den tredje (och
sista) sessionen för att planera vår framtid. (Ni hittar resultaten i Draft Summary of Decisions som ligger utlagd på www.na.org/conference.)
Den tredje sessionen genomfördes också i smågrupper
och syftet med den var att diskutera möjliga vägar att
gå med dessa idéer.
Vi har ett projekt som ska ägnas åt att ta diskussionen
vidare under den kommande cykeln: the Future of the
WSC Project. Vi gjorde ett åtagande vid konferensen att
sätta ihop frågor för delegaterna så de kan engagera
sina regioner i den här frågan under kommande cykel
och input från de här sessionerna kommer att vara väsentligt i det arbetet.

Vem har pratat om de här sakerna i sin region?
82 (74%) Har
29 (26%) Har inte
Vilka alternativ verkar mest tilltalande för din region
eller för dig?
20 (18.3%) Ingen förändring
22 (20.2%) Ingen förändring i representation,
men andra förändringar
45 (41.3%) Säte per zon
22 (20.2%) Någon annan grund för förändring i representation

Två motioner som har att göra med den här frågan antogs också av WSC:
• Att låta en delegat från vilken som helst av de existerande zonforumen som efterfrågar att få säte vid
WSC 2018 delta som en icke-röstande deltagare för
endast den konferensen. Kostnaden för deltagande
kommer att vara zonens ansvar och inte WSC:s.

Konferensen fick rösta införstådda med att varje alternativ som fick stöd av tjugo procent eller mer skulle diskuteras i smågrupper.

• Att be delegaterna att gå till sina regioner med frågan/workshopen: “Vad tänker och känner er region
angående representation enligt zon?”

Den andra sessionen om att planera vår framtid genomfördes i smågrupper som diskuterade detaljerna
i de tre alternativ som fick åtminstone tjugo procents
stöd. Vi bad smågrupperna att överväga följande frågor:

Avsikt: Att överbrygga bristen på information om
vad zoner/WSC/med säte/utan säte regioner är och
vad som skulle kunna fungera bättre.

• Alternativ ett: ingen förändring i representation,
men andra förändringar

För medlemmar som kanske vill hålla en workshop om
zonernas roll från konferenscykeln 14-16 finns material
på denna länk: www.na.org/future. Vi kommer att utveckla nytt material för att föra den här diskussionen
vidare under den kommande cykeln. När det är klart
kommer vi att lägga ut det på www.na.org. I våra diskussioner under den kommande konferenscykeln är
det vår förhoppning att enighet ligger främst i samtalen och att vi kan börja utveckla konsensus som gemenskap.

– Vad kan vi göra för att göra WSC mer effektivt
och mer kapabelt att ta hand om tillväxt? Hur
kan vi göra vår nuvarande modell hållbar?
– Vilka specifika idéer har ni för andra förändringar?
• Alternativ två: säte enligt zon
– Vilka specifika idéer har ni för säte enligt zon?
De befintliga zonerna? Något annat? Antal delegater per zon? Idéer för kriterier för framtida
säte för zoner som efterfrågar det?

NAWS RAPPORT
Under den här konferenssessionen som i allt väsentligt kombinerade två NAWS-sessioner, delade Anthony
Edmondson, NAWS verkställande direktör och Franney
J, ordförande i Världsstyrelsen, ansvaret för rapporteringen. Anthony riktade in sig på kontorets aktiviteter
och Franney rapporterade om styrelsens aktiviteter.
Världsstyrelsen är ansvarig för översyn och ledning av

• Alternativ tre: någon annan grund för förändring i
representation
– Vilka idéer har ni för andra modeller för representation? Vilka är detaljerna i dessa idéer?
6
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alla NAWS-aktiviteter och personalen utför mycket av
implementeringen av besluten. I det följande ges en
del detaljer från NAWS-rapporten.

Under den senaste konferenscykeln har vi använt oss
av webinarer, webbmötesteknologi och virtuella arbetsgrupper. Vi står regelbundet var tredje eller fjärde
månad värd för webbmöten som behandlar OR, S&I
och stegarbete med intagna. Vi skulle vilja tacka alla
som deltagit i konferensens webinar och vill gärna att
ni skickar in era idéer om hur de här redskapen kan användas på ett bättre sätt. Vi uppskattar ert stöd.

ATT FÅ UT LITTERATUR TILL EN VÄRLDSVID GEMENSKAP
NA World Services, Inc, fungerar i grunden som två
företag i ett: vi är både förläggare av tillfrisknandelitteratur och en serviceorganisation. Runt om i världen
distribueras ungefär trettiofem procent av våra tillfrisknandematerial genom regionala servicekontor eller distributionscentra. Vår kärnverksamhet är att göra
tillfrisknandelitteratur tillgängligt för en global gemenskap till det mest fördelaktiga priset. Vår prissättningspolicy är grundad på vad som är vettigast för var och en
av gemenskaperna. Vi håller på med en utvärdering av
vårt system för litteraturdistribution. Vi går igenom alla
kontrakt och överenskommelser vi har och vårt beslut
kommer att grundas i vad vi behöver göra för att få ut
litteratur i händerna på beroende.

ÖVERSÄTTNINGAR
NA:s behov av översatt litteratur är större än de resurser vi förfogar över. I resurser ingår människor, ekonomi
och varje lokal översättningskommittés förmågor. En
del kanske ser det som något negativt, men det illustrerar vår fortsatta tillväxt eftersom vi har fler medlemmar
som når ut till fler samhällen. Arbetet med IP#1 på Cree
och Zulu är väldigt spännande. Miljoner människor talar Zulu i Afrika, därför kommer de här översättningarna
att nå fler medlemmar och professionella, vilket också
gäller översättningarna på Cree för First Nations och
amerikanska infödda. Basic Text på thailändska presenterades för thailändska medlemmar på deras regionala
konvent i februari i år. Utöver det har vi översatt Institutional Group Guide, sektion ett och två till vietnamesiska
så att beroende i fängelse och på kliniker kan få möjlighet att höra NA:s budskap om tillfrisknande. Vi har
många språkgrupper som fortfarande har behov och
även de språkgrupper som har översatt material har
inte all tillfrisknandelitteratur idag.

Ibland tycks det som om det finns en missuppfattning
om våra servicekontor. För att klargöra: regionala och
distrikts servicekontor är ansvariga inför de betrodda
tjänare som skapat dem. Ett juridiskt dokument som
säger att ni är en förening befriar er inte från det andliga ansvaret inför dem som valde er. Vi är alla redovisningsskyldiga inför någon i den här gemenskapen. Om
medlemmar har stött på den här sortens situation med
servicekontor, låt oss veta hur ni hanterar det och hur ni
nådde en lösning. Vi skulle vilja kunna skapa en serviceresurs för att hjälpa till med den här sortens utmaningar
i vår gemenskap.

PUBLIKATIONER
Vi gör vårt bästa för att styra medlemmar till de elektroniska versionerna av våra publikationer eftersom kostnaderna där är kontrollerbara. Vi är mitt i en process av
att städa upp vår databas; så om ni som medlemmar
vill få papperskopior behöver ni göra en ny prenumeration. Om ni har svårigheter med den här processen, hör
av er till oss så att vi kan hjälpa er.

TEKNOLOGI
En del medlemmar kanske tror att vi ligger i teknologisk framkant, men vi är medvetet återhållsamma
med våra arbetssätt. Med detta sagt är vi äntligen
halvvägs igenom att fullfölja en ändring av vår
bokföringsmjukvara som är mera aktuell och flexibel
än det system vi för närvarande använder, vilken inte
längre har någon suport. Vi förväntar oss att det nya
systemet, särskilt kundvagnen, kommer att vara mer
användarvänlig.
7
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utförs av en virtuell arbetsgrupp behöver vara noggrant
definierade. Det som kanske kan tjäna oss bäst är en hybrid som kombinerar virtuella möten med möten ansikte mot ansikte. Vi har också haft interna arbetsgrupper i styrelsen bland annat arbetsgruppen för WCNA
och arbetsgruppen för Världsstyrelsens värderingar.

WCNA
Vi hade en plan för WCNA 36 i Brasilien, men ibland
går det inte som planerat. Det var tre företag som inte
kunde leverera den service de beskrivit. De ekonomiska
förhållandena i Brasilien förändrades dramatiskt under
den nitton månaderna som vi planerade evenemanget. Men, de hårt arbetande medlemmarna i stödkommittén i Brasilien var fast beslutna att åstadkomma ett
underbart konvent trots alla utmaningar. Ett stort tack
till er alla!

STRATEGISK PLANERING
Eftersom gamla ärenden
drog ut på tiden var vi
tvungna att stryka sessionen för strategisk planering. Vårt mål med denna
session var att diskutera
några av sätten att bygga
samverkande arbetssätt
för planering så att regioner och zoner mer aktivt
kan vara engagerade i
skapandet av den strategiska planen för NAWS. Vi kommer att efterfråga era
idéer senare under 2016 för att ge input till omvärldsundersökningen som vi använder för att skapa den
strategiska planen och försöker hitta sätt att sprida den
här informationen till er innan nästa plan färdigställs.

De ekonomiska reserver vi har på NA World Services är
menade att hjälp oss att fullgöra vår plikt av omsorg,
vilket innebär att vi måste vara beredda på osäkerheter
som förlusten av inkomster i Brasilien. Allteftersom vi
planerar för vårt nästa Världskonvent (2021) vet vi att
vi har väldigt små möjligheter att förutse stabilitet
i länder som är tillgängliga för iranier. Som en del av
er kanske minns gav WSC 2014 oss tillåtelse att tänja
på WCNA zonen med syftet att hitta ett land som
välkomnar iranier och som är prisvärt för alla. Iran är
NA:s näststörsta gemenskap i världen. Vi kommer att ha
en alternativ plan på plats när vi planerar för 2021. Vi har
som mål att fatta de här besluten under de kommande
arton månaderna.

LITTERATURDISTRIBUTION

FELLOWSHIP INTELLECTUAL PROPERTY
TRUST (FIPT)

Arbetsgruppen Business Plan Group kommer att omformas under den här cykeln när vi börjar omvärdera
systemet för litteraturdistribution.

Ett av våra mål när vi närmade oss 2016-års WSC var
att engagera regionala delegater i en diskussion som
skulle ge oss vägledning om hur vi ska gå vidare med
en del väldigt viktiga frågor som rör NA:s intellektuella
egendom. Alldeles särskilt bad vi om input på hur vi
ska hantera distributionen av olaglig litteratur, registreringen av NA-grupper som använder icke-NA-godkänd
litteratur och servicekommittéer som lägger ut NA-litteratur på sina hemsidor.

Anthony varnade deltagarna för enskilda försök att distribuera litteratur, många medlemmar i vår gemenskap
menar väl och har en vilja att hjälpa och en del av dessa
medlemmar har skickat litteratur till nystartade gemenskaper. Ibland har dessa gemenskaper kontaktat NAWS
och bett att det här ska upphöra. Vi behöver vara medvetna om det och respektera gemenskaper runt om i
världen. Utöver det har en del gemenskaper runt om i
världen som har fått litteratur fått olaglig litteratur och
dessa gemenskaper har också kontaktat oss.

ARBETSGRUPPER

Som en del av bakgrunden kan sägas att vi fortsatt står
inför utmaningar med produktionen av olagliga Basic
Text, vanligen en version bestående av den reviderade
tredje upplagan, med tillägg från den andra upplagan
som felaktigt förlägger NA:s servicestruktur utanför NA.
Produktionen och/eller användningen av de här olagliga texterna på eller utanför NA-möten står i motsättning till gemenskapens samvete och är ett brott mot
gemenskapens copyright.

Franney följde Anthony med uppdateringar om de
virtuella arbetsgrupperna under 2014-2016-års konferenscykel vilka verkade lovande, men de uppgifter som

Utöver detta vill en del NA-grupper som tydligt ämnar
använda “Gray Form” på sina möten (ett av de tidiga
utkasten av Basic Text som aldrig godkändes) registre-

För medlemmar som kanske inte vet om det hjälper
varje godkänt stycke av litteratur som köps, varje bidrag
som görs till NA World Services, till att stödja och föra
budskapet om tillfrisknande till NA-gemenskaper i hela
världen.
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ra sig hos NAWS. The Group Booklet, som är ett gemenskapsgodkänt häfte bestämmer att NA-grupper bara
ska använda NA-godkänd litteratur på NA-möten. Vi
tror att grupper som öppet bortser från gemenskapens förväntningar på vad en NA-grupp är, så som det
beskrivs i The Group Booklet, kräver vår uppmärksamhet.

röstning under sessionen Moving Forward kom konferensens deltagare fram till att de vill göra ett uttalande
från WSC 2016 som tar upp frågorna som har att göra
med FIPT. Världsstyrelsen kommer att skicka ut ett utkast förr konferensdeltagarnas granskning.

Till slut, lägger en del distrikt och regionservicekommittéer ut NA:s tillfrisknandelitteratur lokalt på sina hemsidor. Att lägga ut NA-litteratur är en form av kopiering
och FIPT ger inte servicekommittéer tillåtelse att kopiera NA:s tillfrisknandelitteratur. När vi blir medvetna
om sådana lokala publiceringar ber vi ansvariga servicekommittéer att ta bort all tillfrisknandelitteratur från
sina hemsidor och servrar, vilket de flesta gör. En del
gör det inte och det försätter oss i den ovälkomna positionen behöva gå till juridisk handling över något som
kan resultera i att hemsidan läggs ner.
Med den här grundinformationen kunde vi få lite perspektiv på saken genom en serie handuppräckningsröstning. Först ställde vi den här frågan:

PROJEKT FÖR 2016–2018

• Tror vi att gemenskapen fortfarande bekräftar
de regler vi har kommit överens om i FIPT? Resultatet blev 96 (95%) ja och 5 (5%) nej.
Det var en stabil grund för det fortsatta arbetet. Vi ställde ytterligare två frågor:

Konferensen gav sitt stöd till alla projekt som föreslogs
vid WSC 2016. En beskrivning av varje projekt finns i
Materialet för konferensens övervägande (CAT:en) som
ligger ute på www.na.org/conference. Vi har ungefär 200 000 tusen dollar för alla projekt under den här
cykeln, vilket är mindre än vi brukar tilldela ett projekt,
så vi hoppas att vi kan använda en meningsfull kombination av virtuella och personliga möten för att få så
mycket som möjligt gjort.

• Ska vi registrera och i mötessökaren lista NAgrupper som uppenbart ämnar använda material som inte är godkänt av NA-gemenskapen?
Resultatet var 28 (26%) ja och 78 (74%) nej.
• Ska vi gå till juridiskt handling för att ta bort
NA-litteratur från DSK/RSK-sidor, även om det
innebär att sidan stängs? (Det här kan innebära
pågående process om en ny sida skapas.) Resultatet var 75 (71%) ja och 31 (29%) nej.
Vi delades sedan in i smågrupper där konferensdeltagarna kunde diskutera frågorna vidare. Resultaten från
både handuppräckningsrösterna och smågruppsdiskussionerna finns med i Draft Summary of Decisions
utlagt på www.na.org/conference

För att ge oss en uppfattning om vilka projekt deltagarna prioriterade gjorde vi en icke-bindande handuppräckningsröstning som ger en indikation om vad som
anses vara viktigt.

Det här är svåra diskussioner och vi applåderar deltagarna för deras arbete, inte bara vid WSC, utan också
lokalt där de behöver hantera dessa utmaningar som
för en del har hängt med under många år. En del goda
idéer lades fram i konferensens diskussioner, bland annat behovet att ge medlemmar större möjligheter att få
information om de här frågorna. Och som ett resultat av
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37
44
41
13
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dela med sig om sina erfarenheter med att använda
sociala media för att nå allmänheten. Ett annat projekt som riktar in sig på att samla input under den här
cykeln är projektet för tillfrisknandelitteratur. Vi har
inga planer på att skriva utkast på något tillfrisknandematerial under denna cykel, men vi kommer att
be om input som bidrag till att skapa två projektplaner att övervägas tid 2018-års WSC, en plan för en IP
om psykisk sjukdom/psykisk hälsa och tillfrisknande
och en plan för en meditationsbok.

SERVICEREDSKAP FÖR GRUPPER, DISTRIKT
OCH EVENEMANG

Omfattningen av projektet är inte helt definierat
ännu och vi är inte säkra på att det kommer att behöva en fast arbetsgrupp. Vi kanske provar att få så
mycket som möjligt gjort med en serie fokusgrupper
eller webbmöten. Vi kommer att hålla er informerade allteftersom projektet tar form.

WSC:S FRAMTID
Det här projektet fick högsta prioritet under sessionen
Moving Forward. Vårt mål är att fortsätta diskussionerna om WSC:s hållbarhet och effektivitet. Vi hoppas
att kunna ta fram frågor för diskussion i regionerna
och använda inputen från smågruppssessionerna
vid WSC 2016 som grund. Idealt skulle vi vilja lägga
fram genomförbara alternativ för säte vid WSC 2018,
men mycket kommer att bero på resultaten från
regional input. Utöver det skulle vi vilja förbättra
WSC-mötets effektivitet genom att fortsätta förfina
beslutsfattande, processer, diskussionsformat, strategier för att bygga konsensus och nyttjandet av tiden
under konferensveckan.

Vårt första styrelsemöte kommer att hållas i september
och vi ser fram emot att ha mera information om projekten efter det.
Vi är ännu inte säkra på vilka projekt som kan komma
att kräva arbetsgrupper och vilka som kan nyttja fokusgrupper eller webbmöten, men det är inte för tidigt
att låta oss veta om ni är intresserade av att delta eller
känner till någon som skulle vilja hjälpa till. Om ni tror
att någon skulle vara en bra kandidat för ett projekt, låt
oss veta varför. Vi planerar också att utse nya medlemmar till de ständiga redaktionella arbetsgrupperna för
Reaching Out och The NA Way.

PROJEKTPLANEN FÖR GEMENSKAPSUTVECKLING

CAR 2016 ENKÄTEN

OCH OFFENTLIGA RELATIONER

Tack till de många som deltog i den här enkäten, vare
sig det var individuellt online eller i era regioner. Enkätresultaten hjälpte oss att skapa fokus för projektplanerna och välja Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er) för den
här cykeln:

Den här projektplanen var tvåa i prioriteringsordningen. Den fokuserar på samverkan med zonerna
för att skapa en OR-strategi för att bidra till att stärka
NA och få oss att växa genom en ansträngning att
nå potentiella medlemmar. Den här projektplanen
har också som mål att hålla rundabordssamtal som
skulle föra professionella i angränsande arbetsfält
samman för att bättre engagera dem i en diskussion
om Anonyma Narkomaner. Mycket av det vi kallar offentliga relationer och gemenskapsutveckling finns
redan med under budgeten för grundläggande service inom NAWS.

1. En atmosfär av tillfrisknande i service: att varje
medlem, inspirerad av tillfrisknandets gåva, erfar andlig utveckling och uppfyllelse genom
service.
2. Att tillämpa våra principer på teknologi och sociala media
3. Hur man använder “Guiding Principles”
När vi utvecklar material till workshops om ämnesfrågorna kommer vi att lägga ut det på www.na.org/idt
och informera om det genom NAWS News eller med
hjälp av massutskick via e-post. Vi välkomnar alla idéer
som har att göra med IDT:erna.

YTTERLIGARE PROJEKTPLANER
De resterande tre projektplanerna som antogs av
konferensen inkluderar Collaboration in Service
(Samverkan i service), Social Media as a PR Tool (Sociala media som OR-redskap) och Recovery Literature (Tillfrisknandelitteratur). Precis som med projektplanen för GU och OR planerar vi inte att skapa
arbetsgrupper för någon av dessa projekt. Planen
för samverkan i service kommer att ge delegaterna
möjligheten att engagera sig mera direkt med planeringsprocessen för NAWS strategiska plan. Sociala
media kommer att be delegaterna och andra att

Fullständiga svar på enkäten finns med i Draft Summary
of Decisions som är utlagt på www.na.org/conference. När man tittar på svaren är det viktigt att hålla i minnet att det alltid tenderar att bli ett lägre antal svar ju
fler alternativ som erbjuds per kategori.
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samverkade i att hålla en lärodag för flera regioner. Den
här sessionen lyfte också fram framgångsrika regionala
OR-ansträngningar runt om i världen, från Oklahoma
till Ukraina.

SÄTE VID WSC — NYA ÄRENDEN
Vi gav tre regioner säte vid den här konferensen: Grande
São Paulo, HOW och Rio de Janeiro som alla hör till den
brasilianska zonen. Förslagen att tilldela dessa regioner
säte kom från Världsstyrelsen och arbetsgruppen för
säte vid WSC och rapporterades om i 2016-års CAT. En
orelaterad fråga om säte vid konferensen som antogs
av WSC, var förslaget att ta bort Le Nordet regionen från
listan av regioner med säte. Förslaget lades för att WSCprotokollet ska avspegla det faktum att regionen inte
längre existerar utan har gått upp i Quebec regionen.

REACHING OUT
Vi är glada att berätta att vi har 13 379 elektroniska prenumerationer av Reaching Out och 12 807 pappers prenumerationer. Den här resursen hjälper medlemmar
som är eller har varit intagna och visar för professionella
som arbetar med den här gruppen att dessa beroende
kan tillfriskna. Ni kan prenumerera på det här nyhetsbrevet genom att registrera er på www.na.org/reachingout.

OFFENTLIGA RELATIONER
Såsom Det fungerar: hur och varför förklarar “Något av
det viktigaste vi kan göra för att främja vårt huvudsyfte är att låta människor veta vilka, vad och var vi är”
(tradition elva). På grund av tidspress vid WSC gjordes
OR och GU – ursprungligen planerade som separata
sessioner – om till en nittio minuters session. En sammanfattning av alla våra besök i gemenskapen under
den gångna cykeln finns med i 2016-års Conference
Report som ni hittar på www.na.org/conference. Vi
skulle vilja göra ett bättre jobb med att kommunicera
vilken inverkan de här resorna har. Ett av målen i vår
strategiska plan under den här cykeln är att försöka
använda multimedia för att rapportera höjdpunkterna
från dessa aktiviteter – GU och OR – på mera meningsfulla sätt.
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NAWS MEDLEMSENKÄT
Medlemsenkäten distribuerades vid Världskonventet
och gjordes också tillgänglig online. Enkäten fylldes i
av 22 803 medlemmar – det största antalet deltagare
någonsin. Majoriteten av medlemmarna som fyllde i
enkäten gjorde det online. Vi samverkade med de europeiska delegaterna för att uppmuntra medlemmar
att delta i NAWS-enkäten och kunde skapa en särskild
pamflett som bara tar upp resultaten från de europeiska medlemmarna. Deras sista enkät gjordes 2009. EDM
planerar att använda resultaten från enkäten i sin första
presentation för det europeiska parlamentet i juni 2016.

Konferensens session tog upp rapporter och material
från NA-gemenskaper runt om i världen, inklusive offentliga samhällsuttalanden (Public Service Announcements, PSA:er) från Chile, Latinamerikanska zonforumet
och Ryssland. Samverkan inom OR lyftes fram med
bland annat en presentation för chilenska drogdomstolar och en informationspresentation till den regionala
kommissionären i Tanga, Tanzania. Det första servicesymposiet arrangerat av flera zoner i St Louis innehöll
en dag för professionella. C&P och Free State regionerna

En demografisk trend som vår enkät tycks visa på är
ett minskande antal kvinnliga medlemmar, vilket också
gällde enkäten från 2013. Medelåldern hos medlemmarna är fyrtioåtta år och medeltalet för drogfri tid är
åtta komma trettiotvå år.
Något färre än hälften av dem som svarade på enkäten
tar medicinering, av den hälften som svarade ”ja” på om
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de tar mediciner är medicinering för att behålla hälsan
(femtiofem procent) och psykiska problem (fyrtionio
procent) den största delen av de angivna skälen till att
man tar medicin. Flera alternativ i svaren var möjliga för
skälen till att man tar mediciner.

I samverkan med lokala översättningskommittéer har
den danska, ryska och svenska Basic Text producerats
som en ljudversion under den gångna cykeln och vi
bör snart ha en på arabiska också.
IP #1 är översatt till fyrtionio språk. Nyligen tillkomna
språk är amhariska, estniska, kannada och ukrainska.

Det är viktigt att vi fortsätter informera professionella
om vilka vi är och hur vi fungerar, inklusive det faktum
att avhållsamhet är vårt förhållningssätt till tillfrisknandet. I enkäten identifierade de flesta medlemmar sin
favoritdrog som opiater, vilket tycks avspegla trenden
inom droger i USA. De här beroende kanske kommer
till NA medan de medicineras med sådant förskrivet för
att behandla deras beroende, men vi välkomnar dem
som ännu inte är drogfria så att de också kan höra vårt
budskap och få en chans att erfara ett nytt sätt att leva
genom NA.

Allt vi gör vid NA Världsservice ses som en del av gemenskapsutveckling. NAWS har ett åtagande att ha
ständigt pågående relationer med NA-gemenskaper
under utveckling, bland annat i Afrika, Ryssland, Indien,
Sydostasien och Mellanöstern. Vi ägnar också mycket
av vår uppmärksamhet inom gemenskapsutveckling
åt mera etablerade gemenskaper när vi deltar i evenemang såsom zonforum och CAR workshops.
Den här sessionen vid 2016-års WSC lyfte fram gemenskapsutveckling under den gångna cykeln genom våra
ansträngningar runt om i världen.

GEMENSKAPSUTVECKLING

Efter WSC kunde vi ta med den femte upplagans Basic
Text på swahili till NA-gemenskaper från fem gemenskaper som talar swahili och som deltog på East African Convention. Vi hjälpte Tanzanias region att hålla sin
andra regionsammankomst, vilket var ett inspirerande
servicemöte. Vi förde samman delegater från Kenya,
Tanzania, Zanzibar och Uganda. Rwanda var också inkluderat i det här mötet, men deras delegat hade problem med sitt pass. De här delegaterna har skapat en
grupp på sociala media för att ha kontakt med varandra

NA talar nu åttio språk på nästan 67 000 möten i veckan
i etthundratrettionio länder runt om i världen och ändå
har vi långt att gå för att uppfylla vår vision. Vi fortsätter
att tillhandahålla gratis och subventionerad litteratur
runt om i världen. Vi publicerar på fyrtionio språk och vi
trycker nu material i flera länder snarare än att behöva
förhandla om tullar och avgifter. Vårt mål är att NA-litteratur ska kunna komma i händerna på beroende var
de än bor.
Vi producerar Basic Text på tjugonio språk, där thailändska är den senaste utgåvan. Den sjätte upplagan på
danska kommer att publiceras under sommaren 2016
och den femte upplagan av Basic Text publiceras nu
som en råtext på swahili.
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och uppmuntra varandra när de tjänar i sina regioner
och försöker bygga välmående NA-gemenskaper.

ÄRLIGHET, TILLIT OCH VÄLVILJA
– GRUNDVALEN FÖR VÅRA
SERVICEANSTRÄNGNINGAR

Det var uppenbart för alla som hade privilegiet att delta
vid det första East African Convention såväl som det nyligen hållna konventet, att helt fantastiskt mycket har
förändrats under de senaste åren. Det var inte längre
ett evenemang som fokuserade på besökare som kom
utifrån östra Afrika eftersom medlemmar från Zanzibar,
Tanzania och Kenya har förblivit drogfria och skapat
NA-gemenskaper. Detta firades och njöts av alla.

Vårt första styrelsemöte för den här cykeln kommer att
hållas den 28 september till 1 oktober 2016. Vi har en
överfull dagordning av arbete framför oss; att ta upp
de godkända projektplanerna, samla input för de kommande litteraturprojekten, planera för WCNA 2018 i Orlando, Florida, starta upp Business Plan Group igen, utvärdera systemet för litteraturdistribution och all annan
”rutin” service. Vi tackar för det förtroende ni gett oss.

Vi ”vet” alla att NA är världsvitt, men i WSC:s session för
gemenskapsutveckling ser och känner vi banden som
knyter oss samman – genom bilder, detaljerade rapporter och de personliga mötena mellan en beroende och
en annan som rör vid och hjälper varandra. Världsstyrelsen och personalen vid NAWS ägnar otroligt mycket tid
åt att fråga hur vi kan hjälpa till. Det NAWS efterfrågar
från er för att vara effektivt är kommunikation. Skriv till
oss och vi kommer att svara. Dagens skörd är ofta resultatet av GU-frön som såddes för många år sedan.

Vi är tacksamma att MaryEllen och Tali valdes om för att
tjäna vår gemenskap och vi välkomnar våra nya styrelsemedlemmar med entusiasm.
Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till de betrodda
tjänare som avslutade sin service vid 2016-års WSC.
Två medlemmar i Human Resource Panel, Lib E och
David J, fullgjorde sina mandat vid denna konferens.
Vi vill också tacka Dickie D för hans tappra ansträngningar att facilitera WSC under de två gångna konferenscyklerna. Det finns inte ord för att på lämpligt sätt
uttrycka vår tacksamhet till de styrelsemedlemmar vars
mandatperioder avslutades vid denna konferens; dessa
styrelsemedlemmar är Mary B, Ron B, Inigo C, Paul C,
Mukam H-D och Ron M. Alla avgående betrodda tjänare gavs möjlighet att erbjuda sina tankar vid slutet på
konferensen. De här medlemmarna har ägnat otaliga
timmar under åren åt att tjäna gemenskapen och vi är
säkra på att de på något sätt, någonstans kommer att
fortsätta vara engagerade i service. Ett stort tack från
hela styrelsen och all personal vid Världsservicekontoret.

VALRESULTAT
Konferensen valde en WSC co-facilitator, sex medlemmar till Världsstyrelsen och två medlemmar till Human
Resource Panel.
WSC Co-facilitator
Mark B
Floridaregionen
Världsstyrelsen
Maryellen P Southern CA regionen
Tali M
Hawaii regionen
Khalil J
Georgia regionen
Jose Luis A Región de Coquí
Jack H
Washington/No. Idaho regionen
Tim S
Australian regionen
Human Resource Panel
Veronica B Sveriges region
Jim B
Chicagoland regionen

Nutidens Världsservicekonferens skulle inte kunna hållas utan det hårda arbetet och målmedvetenheten
hos tolkar. Vi vill tacka Jay M för hans assistans med
japanskan, Oscar P för hans hjälp med spanskan, Paola
C för hennes assistans med italienska och Gilbert C för
hans hjälp med portugisiska.
Vi har också vid många konferenser under åren dragit
fördel av visdomen hos vår parlamentariker, Don Cameron. Tack, Don, för att du hjälpt oss att hålla riktningen
och för att du bringat klarhet.
Utöver alla tack vi har att erbjuda vill vi också ta tillfället
i akt och minnas den service som gjorts av Bob Gray i
Världsstyrelsen, han gick bort under den gånga cykeln.
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Aktiviteter vid WSC 2016

FROM THE HUMAN RESOURCE PANEL

KALENDER

Hälsningar från Human Resource Panel. För det första
vill vi tacka Lib E och David J för deras fyra år av service.
Deras ledarskap och deltagande var en stor tillgång för
panelen. Vi kommer att sakna dem nu när de går vidare
till andra serviceuppdrag. Och vi vill välkomna Veronica
B och Jim B till HRP. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem. Tack också till konferensdeltagarna vid
WSC 2016 och alla medlemmar som har haft en roll i
nomineringsprocessen. Vi uppskattar verkligen era
kommentarer, ert deltagande och ert stöd.

På vårt möte i september kommer vi att bestämma alla
deadlines för den kommande cykeln.
Förfrågningar om NAWS närvaro på evenemang
(övervägs kvartalsvis):
15 augusti för oktober – december
15 november för januari – mars
World Unity Day 3 september 2016, 10 fm Pacific Dayligt Time

När vi går in i 2016-2018-års cykel kommer Sherry V
att tjäna som vår panelledare under ungefär ett år och
Mike B kommer att tjäna som ledare under resten av
cykeln. Vi har för avsikt att under överskådlig tid se över
hur vi kan stärka HRP:s nomineringsprocess. Vi anser,
som vi rapporterat, att det särskilt är dags att titta tillbaka på den erfarenhet vi samlat under de senaste åren
för att avgöra om World Pool uppnår syftet den har haft
och huruvida det finns sätt att förbättra våra metoder
att identifiera ledare. Som alltid välkomnar vi era idéer
och uppmuntrar er att hålla er a jour med vårt arbete
genom att läsa våra uppdateringar i NAWS News under
hela konferenscykeln. Vänligen skicka er input eller era
kommentarer till hrp@na.org.

WORLD UNITY
WORLD
UNITY DAy
DAy
3 September 2016 — 10 am PDT*

Honesty, trust, and goodwill are the foundation of
our service efforts...
A Vision for NA Service
Inspired by honesty, trust, and goodwill, we
will join together to reflect on our worldwide
Fellowship and the addict who still suffers.
You may have an event, join together with
friends, or just take a moment to yourself as NA
members around the world to share the Serenity
Prayer on this day of unity. No telephone link,
no big event—just a moment and a prayer.
* If the time isn’t practical for you, at some point on Saturday, 3 September
(hopefully in a meeting), feel the love of NA unity with a moment of silence, a
prayer, and a sharing of NA energy—inspired by honesty, trust, and goodwill.

A sampling of worldwide times for Unity Day
9:00a
11:00a
10:00a
7:00a

3 September

10:00p

6:00p 7:00p
1:00p

12:00p

5:00p

12:00p
2:00p

8:30p
10:00p
6:00p

12:00a

4:00a

2:00a
1:00a

4 September

8:00p
2:30a

7:00p

3:00a

5:00a

For more information visit www.na.org or call 818.773.9999
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Canada–1,263 Meetings
Al-Sask Region
British Columbia Region
Canada Atlantic Region
Northwest Territories*
Ontario Region
Quebec Region
Yukon Territory*

*Non WSC Participant

CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7

USA–27,250 Meetings
ABCD
Alabama/NW Florida Region
Alaska Region
Arizona
Arkansas
Best Little Region
Bluegrass-Appalachian*
Buckeye Region
California Inland
California Mid-State
Carolina
Central Atlantic Region
Central California
Chesapeake & Potomac Region
Chicagoland Region
Colorado Region
Connecticut Region
Eastern New York
Eastern Pennsylvania*
Florida Region
Free State Region
Georgia
Greater Illinois
Greater New York
Greater Philadelphia
Indiana
Iowa
Kentuckiana
Lone Star Region
Louisiana
Metro Detroit
Michigan
Mid-America
Mid-Atlantic
Minnesota
Mississippi Region
Montana Region
Mountaineer Region
Nebraska Region
New England Region
New Jersey Region
North Carolina Region
Northern Cal Region
Northern New England Region
Northern NJ Region
Northern NY Region
Ohio Region
OK Region
Pacific Cascade Region
Red River Region*
Region 51
Rio Grande Region
San Diego/Imperial Region
Show-Me Region
Sierra Sage Region
South Dakota Region
South Florida Region
Southern California Region
Southern Idaho Region
Tejas Bluebonnet Region
Tri-State Region
Upper Midwest Region
Upper Rocky Mountain Region
Utah Region
Volunteer Region
Washington/N Idaho Region
Western NY Region
Wisconsin Region

*Non WSC Participant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Meetings

195
298
87
2
404
272
5

Meetings

257
525
115
406
274
133
275
217
250
400
1044
641
325
423
367
286
295
175
119
1,040
870
739
139
757
432
405
273
219
631
177
412
474
267
461
384
216
131
153
145
542
466
334
1,642
158
320
200
545
363
483
76
235
167
387
725
109
62
876
1,213
131
582
599
76
119
93
360
887
218
430
3
CN7

Regions Around the World

66

55

CN4

4

64

CN1

59

51

37

52

16

63

CA3

6

CA17

62
56
39

29

48

33

60

CA14

50

35

36

23

68

CN5

27

5

54

30

32

15 32

22

31
24 17

1

CN6

67 46
45
34 19
25
41
14
21

42

12

CA8

SA7

CA12

CA18

CA6

57

20

11

38

26 47 8 61

2

28 7
65

CA5

CA7

CA16

CA10 CA11

CA9

SA8

SA14

CN3

CA20

CA15

SA2

SA19

CA2

CA19

44
40
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SA6
SA1

CN3

CA24

CN3

SA16

SA17

SA11

SA4

CA1
CA13
CA21
CA22
CA12 CA4
CA23

SA10

SA3

SA13

SA18

South America–6,359 Meetings

SA5
SA3

SA15

SA12
SA9

Meetings

800
16
530
239
287
155
250
260
831
7
1,002
185
20
102
745
216
392
150
172

E9

A1

E10

A6

E18

E21
E13

E1

E15

E5

E16

E3

E6
E20

A11

EE7

E8

EE11

EE1

EE3

E19

E12

E14

E4

EE4
EE8
EE9

EE12
EE2

ME11
ME6

EE14

E2

EE10

ME12

ME4

ME2
ME13 ME16

EE16

ME5
ME9

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

ME17

ME1

AP19

EE15

ME8

ME14

AP18

AP11

ME10

AP14

Cape Verde Islands*
Ethiopia*
Ghana*
Kenya*
Lesotho*
Liberia*
Malawi*
Moorocco*
Mozambique*
Namibia*
Nigeria*
Rwanda*
South Africa Region
Swaziland*
Tanzania*
Uganda*
Zambia*
Zanzibar*
Zimbabwe*

*Non WSC Participant

Africa–384 Meetings

ME14

A18

EE6

ME7

A2

A4

A9

A15

A7

A16

ME3

A5

A14

A19

A12

A17

A13

Meetings

26
5
108
175
138
250
4
118
1
14
223
117
2
14
73
150
137
212
428
57
1,030

ME15

(April 2016)

E11

E7

A8

A3

A10

Western Europe–3,282 Meetings
Belgium Region*
Cyprus*
Denmark Region
Finland Region
France Region
Germanspeaking Region
Gibraltar*
Greece Region
Greenland*
Iceland*
Ireland Region
Italy Nation
Luxembourg*
Malta Region*
Netherlands*
Norway Region
Portugal Region
Spain Region
Sweden Region
Swiss Region
UK Region

*Non WSC Participant

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21

AP15

AP23

AP4
AP3

EE13

AP16

Meetings

2
4
9
14
1
2
1
2
3
2
11
1
286
1
35
1
3
3
3

AP6

AP24
AP5
AP25

AP13
AP21

Data is based on regional/zonal reports to WSC 2016 and NAWS database when available. Map not intended to be geographically accurate

Argentina Region
Bolivia*
Brazil Region
Brazil Central Region
Brazil Nordeste*
Chile Region
Colombia Region
Ecuador Region
Grande Sao Paulo Region*
Guyana*
HOW Brazil Region*
Minas Region
Paraguay Region*
Peru Region
Rio de Janeiro Region *
Rio Grande do Sul Region*
Southern Brazil Region
Uruguay Region
Venezuela Region

*Non WSC Participant

SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8
SA9
SA10
SA11
SA12
SA13
SA14
SA15
SA16
SA17
SA18
SA19

E17

58 9
53

Meetings

3
35
987
7
7
4
200
15
107
66
92
25
1
840
2
217
182
58
201
86
5
2
18
7

AP9

AP10

AP20

EE5

AP22

AP12

AP17

AP2

Middle East–21,168 Meetings
Afghanistan*
Bahrain*
Egypt Region
Iran Region
Iraq*
Israel Region
Jordan*
Kazakhstan*
Kuwait*
Kyrgyzstan*
Lebanon*
Oman*
Qatar*
Saudi Arabia*
Turkey Region*
United Arab Emirates*
Uzbekistan*

*Non WSC Participant

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
ME7
ME8
ME9
ME10
ME11
ME12
ME13
ME14
ME15
ME16
ME17

13
11
145
20,598
1
240
2
28
15
4
9
13
11
35
26
15
2

Meetings

AP1

Nearly 67,000 Weekly Meetings Worldwide

CN2

49
43
10
13

Central America–3,167 Meetings
Antigua and Barbuda*
Aruba*
Baja Son Region
Barbados*
Belize*
Cayman Islands*
Costa Rica Region
Cuba*
El Salvador Region
Guatemala Region
Honduras Region*
Jamaica*
Martinique*
Mexico Region
Netherlands Antilles*
Nicaragua
Occidente-Mexico Region*
Panama Region
Quesqueyana Region
Region del Coqui
Saint Lucia*
Saint Vincent and the Grenadines*
Trinidad and Tobago
Virgin Islands*

*Non WSC Participant

CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
CA6
CA7
CA8
CA9
CA10
CA11
CA12
CA13
CA14
CA15
CA16
CA17
CA18
CA19
CA20
CA21
CA22
CA23
CA24

10,000-14,999
Meetings

MMeetings
i

15,000-19,999

MMeetings
i

20,000-24,999

124
495
30
9
5
2
1
125
5
74
257
461
8
13
81
23
2
7
9
87
5
3
3
41
2

Meetings

24
2
17
34
27
3
41
13
54
250
161
1
183
191
315
845

Meetings

Eastern Europe and Russia–2,161 Meetings

Adriatic Region*
Bulgaria Region*
Czech-Slovak Region*
Estonia*
Far East Russia*
Georgia*
Hungary*
Latvia Region*
Lithuania Region
North-West Russia*
Poland Region
Romania*
Sibera*
Ukraine Region*
Ural & West Siberia*
Western Russia Region

*Non WSC Participant

EE1
EE2
EE3
EE4
EE5
EE6
EE7
EE8
EE9
EE10
EE11
EE12
EE13
EE14
EE15
EE16

Asia Pacific–1,872 Meetings

Aotearoa New Zealand Region
Australian Region
Bangladesh*
Bhutan*
Cambodia*
China*
French Polynesia*
Hawai’i Region
Hong Kong*
Indonesia Region*
Indian Region (SOSONA)
Japan Region
Malaysia*
Maldives*
Nepal
NERF Region
Northern Marianas Islands*
Pakistan North Region*
Pakistan South Region*
Philippines Region
Singapore*
South Korea*
Sri Lanka*
Thailand*
Vietnam*

*Non WSC Participant

AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
AP11
AP12
AP13
AP14
AP15
AP16
AP17
AP18
AP19
AP20
AP21
AP22
AP23
AP24
AP25

AP7

AP8

