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Hälsningar från er världsstyrelse. Detta är det sista numret av
NAWS News innan vi påbörjar vad som kommer att bli en ovanligt lång "konferenssäsong". För att göra den här rapporten kort
och enkel att distribuera och översätta, täcker vi bara de senaste
höjdpunkterna i World Services verksamhet i det här numret. Vi
tar upp WSC och de kommande Interim CAR/CAT nedan och vi
uppmanar er att hålla ett öga på inlägg under juli, augusti och
september högst upp i www.na.org/conference för mer information. Som alltid uppmuntrar vi er att höra av er med frågor
wb@na.org. Tack för att vi får tjäna.
och input: wb@na.org

BÄSTA ARBETSSÄTT
FÖR VIRTUELLA MÖTEN
Ett av våra huvudsakliga projekt för denna konferenscykel har varit
Local Service Toolbox där vi utvecklat resurser för virtuella möten.
Vi är glada att kunna rapportera att vi har publicerat ett utkast för
bästa arbetssätt för virtuella möten www.na.org/toolbox.
Detta utkast till servicematerial erbjuder erfarenhet och vägledning från gemenskapen. NA-medlemmar runt om i världen
har hjälpt till att skapa den här texten genom att dela lokalt
utvecklade resurser, genom att delta i de webbmöten vi har
varit värdar för under de senaste två åren och genom att svara
på ett antal enkäter som vi har lagt ut online om ämnet.
Utkastet tar upp en rad ämnen som har att göra med till virtuella NA-möten för tillfrisknande, inklusive att
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hålla möten säkra från störningar,
välkomnar nykomlingar och sponsorskap,
utöva den sjunde traditionen och signera närvarokort
göra möten tillgängliga
hybridmöten
och mer

Vi uppmuntrar er att granska utkastet och sedan dela era synpunkter via en kort enkät som kommer att läggas ut online fram
till den 30 november 2021. Ni kan slutföra undersökningen
enskilt eller med andra under ett grupp- eller servicemöte.
Tack till alla som har hjälpt till med projektet hittills. Vi ser fram
emot att introducera ett nytt, välbehövligt servicematerial snart.

www.na.org/virtual
resurser på skärmen

ladda ner den här bilden för dina möten

ERKÄNNA
VIRTUELLA MÖTEN
SOM GRUPPER
Tidigare i år lade vi ut en enkät
som innehöll en fråga: "Anser
du att virtuella möten uppfyller kriterierna för att vara en
NA-grupp, så som det anges i
Group Booklet?"
Enkäten publicerades på fem
språk: engelska (1 958 svar), farsi
(872 svar), portugisiska (856 svar), spanska (421 svar) och
polska (123 svar).
Det rådde konsensus bland de som svarade om att virtuella möten uppfyller kriterierna.
Svar: Ja – 3 466 (82%), Nej – 407 (10%),
Vet inte – 357 (8%).
Världsstyrelsen planerar att lämna in en motion som ska
behandlas vid Världsservicekonferensen (WSC) 2023.
Under tiden uppmuntrar styrelsen lokala serviceenheter
att fortsätta erkänna och ta emot virtuella möten.
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Vi gör vårt bästa för att mildra effekterna av omständigheter
utanför vår kontroll, allt från problem med inköp av råvaror,
till förseningar i sjöfarten och vid lossning av transporter i
hamnar. Dessa omständigheter kan dock komma att påverka
lagernivån av annat material. Vi ber om ursäkt för bristerna
och uppskattar ert tålamod.

Medlemsbidragen är rekordhöga. För räkenskapsåret som
avslutades den 30 juni 2021 når bidrag från medlemmar,
grupper, evenemang och serviceenheter upp till drygt 25
procent av vårt rörelseresultat, vilket saknar motstycke och
därför är uppmuntrande för oss. Tack så mycket till alla som
har gjort det möjligt!
Vår ekonomi förbättras långsamt. Vissa veckor ökar antalet beställningar och deras genomsnittliga värde och vissa
veckor är det precis tvärtom. Kort sagt, vi har hittat en finansieringsnivå som gör att vi kan hålla oss gående vecka för
vecka. Vi är tacksamma för att vi i vissa fall har kunnat återanställa ett antal anställda som permitterats i ett och ett halvt
år. Men vi återhämtar oss fortfarande och det kommer att ta
lång tid att återuppbygga våra reserver och vår kapacitet. Vi
kämpar med samma utmaningar som många organisationer
står inför. Vår litteraturförsäljning har minskat på grund av att
antalet fysiska möten minskat. Samtidigt ökar kostnaden för
litteratur och merchandise, i vissa fall dramatiskt, eftersom
det uppstår störningar inom sjöfarten och i leveranskedjan.

PERSONALFÖRÄNDRINGAR
Efter många års dedikerad service och ett enastående jobb
som ett en-persons-team under pandemin har vår översättningschef Shane lämnat World Services. Dee, som tidigare
varit NA Way-redaktör och projektkoordinator, har tackat ja
till tjänsten och kommit tillbaka i arbete.
Förutom den personal som redan nämns i årsredovisningen
har vi också tagit tillbaka David till arbetet inom IT och Kelley
inom frakt.

JURIDISK VERKSAMHET
Ett överklagande har lämnats in i samband med det amerikanska rättsfallet vi har rapporterat om tidigare. Domaren
hade meddelat ett beslut i september. Överklagandet innebär dock att ärendet fortfarande är aktivt. Vi förväntar oss
inte ett avgörande om överklagandet förrän någon gång
under 2022. Eftersom detta är ett aktuellt rättsfall kan vi inte
rapportera mycket annat än att säga att vi beklagar att vi
måste spendera pengar, tid och energi på denna fråga.

RESA UTAN
ATT LÄMNA
HEMMET
World Services reser fortfarande inte eller håller personliga
styrelse- eller arbetsgruppsmöten, men vi har kunnat delta
virtuellt. I år har vi hittills hållit workshops eller presentationer för sexton olika evenemang eller servicemöten, senast
europeiska delegaternas möte (EDM) och Multi-Zonal Service Symposium och har ytterligare fem planerade, inklusive CANA och Multiregional Service Learning Days. Vi har
"varit i" bland annat Ryssland, Brasilien, Florida, Washington, Manitoba, Polen utan att någonsin få jetlag.
Tack till alla grupper, serviceenheter och evenemang som
har bidragit till World Services och uppmuntrat medlemmar att göra det. Ett särskilt och hjärtligt tack till Washington Northern Idaho-regionen som var värd för sitt tredje
The Journey Continues-evenemang med fokus på detta
ändamål. Vi spelade in några videor för den händelsen. Ni
hittar dem här: www.na.org/videos.

INBUNDEN BASIC TEXT SLUT I LAGER
Vanligtvis håller vi lager på mer än en miljon dollar och det har hittills skyddat oss från
många problem i leveranskedjor som organisationer och företag över hela världen har
påverkats av. Som vi rapporterade via e-post
har vi tillfälligt slut på den inbundna engelska
versionen av Basic Text och även en del andra
produkter på våra kontor i Chatsworth och
Europa. (Kanada har den fortfarande i lager.) Vi
måste tyvärr meddela att vi inte kommer att kunna behandla
beställningar för den inbundna engelska versionen av BT förrän omkring den 15 oktober.
I skrivande stund har vi fortfarande pocketversionen av Basic
Text i lager på alla filialer och glöm inte att ni kan streama eller
ladda ner ljudfiler av den femte upplagan av Basic Text på
engelska gratis på www.na.org/audio.(Där finns även BT på
arabiska, hebreiska, ungerska, ryska, spanska och thailändska.)

VÄRLDSSERVICEKONFERENS
Konferensdeltagarna hade konsensusstöd för att anta
Världsstyrelsens rekommendationer om nästa World Service
Conference. I korthet:
2022 års WSC kommer att skjutas fram till 2023, i
hopp om att vi då kan träffas personligen på ett
säkert sätt. Det krävs ett antal beslut enligt policy
och lag för att göra detta och dessa beslut kom2

oktober 2021
mer att tas upp vid ett partiellt, virtuellt WSC-möte
2022. Där kommer WSC också att besluta om
boken Spiritual Principle a Day.
Det kommer att finnas en Interim CAR/CAT (ICC 🙂)
som läggs ut senast på CAR:ens publiceringsdatum
den 24 november 2021 (24 december för översatta
versioner). ICC kommer att fatta de beslut som
måste fattas 2022, vilket beskrivs i de nyligen godkända motionerna:

www.na.org/conference. Godkännandeutkastet kommer
också att finnas att köpa från vår webbutik (www.na.org/
webstore) som ett bandat utkast för tio dollar plus frakt och
hantering.

DATUM OCH DEADLINES
Vi har lagt ut en interim A Guide to World Services i NA (GWSNA)
med nya datum och deadlines samt de senast antagna
motionerna. Den läggs ut på www.na.org/conference för
delegaternas granskning under 90 dagar, varefter en slutlig version kommer att publiceras. Om det finns synpunkter från konferensdeltagare (Conference Participants, CP:er)
som innebär i ändringar i utkastet kommer vi att meddela
CP:er när vi publicerar den slutliga versionen.

1. Budget för NA World Services för ett år
–2022–2023
2. Förlängning av det befintliga FIPT-moratoriet
för inspektionsklausulen med ett år
3. Justering av villkoren för WSC:s betrodda tjänare (mer om detta nedan)
4. Boken Spiritual Principle a Day (SPAD)

MANDATPERIODER
Vi skickade nyligen ett PM till regioner och zoner där det
förklarades att WB kommer att rekommendera en förlängning med ett år för de sex betrodda tjänarna på världsnivå vars mandatperioder skulle löpa ut 2022, så att de
kan tjäna cykeln ut. Många regioner och zoner kanske vill
fatta ett liknande beslut för att upprätthålla kontinuitet
och erfarenhet under konferenscyklerna. Det är ett beslut
som varje serviceenhet måste fatta själva. Du hittar pm:et
på konferenssidan: www.na.org/conference.

Ni kan titta på de detaljerade rekommendationerna från
styrelsen och motionerna som antagits här: www.na.org/
conference.

SPIRITUAL PRINCIPLE A DAY
Vi arbetar hårt för att avsluta godkännandeutkastet av Spiritual Principle a Day. Det kommer att ingå i Interim CAR/
CAT som blir ett elektroniskt dokument som läggs ut på
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Den första digitala NAWS årsredovisningen! Kolla in den! www.na.org/ar
Sponsorskapsdagen är den 1 december. Vi har nya medaljer! (#9603)
Vi har också nya tackkort som du kan skicka när du ger ett bidrag till World Services:
www.na.org/contribute
Glöm inte deadline den 31 oktober för input till den föreslagna 60-årsjubileumsboken
Little White Book. Se www.na.org/fipt för mer information.
Det finns ett nytt avsnitt med resurser på www.na.org/localresources med rubriken
Att ta itu med rovdjur, störande eller våldsamt beteende. Skicka oss era lokala
resurser så att de kan läggas ut!
@naglobalevents: Vi har ett nytt Instagram-konto bara för evenemangsflyers. Skicka era
distrikts-, region- och zonkonvent- och evenemangsflyers till naglobalevents@na.org.
Hitta enkelt på vår webbsida med hjälp av listan med korta URL-adresser som
lagts upp längst ner på www.na.org/aboutus. Ni hittar också den senaste NAWSuppdateringen där.

Vi välkomnar era idéer och input: worldboard@na.org
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