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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. 

Material och information relaterat till 2010-års Världsservicekonferens (WSC):

 2010 Conferens Agenda Report (CAR) – Finns tillgänglig på sex olika språk till en kostnad av 
$8.00 inklusive frakt, eller för gratis nerladdning. 

 2010 Conference Approval Track (CAT) – Finns tillgänglig från och med den 25 januari till en 
kostnad av $10.00, inklusive frakt och hantering. 

 Regionala rapporter – Vare sig ni har säte vid WSC eller ej, vill vi gärna höra ifrån er! Formu-
läret finns online eller kan fyllas i och faxas till oss senast den 15 februari. Vi publicerar den 
information vi får in i Conference Report och använder sammanfattningen till att vägleda 
våra diskussioner vid konferensen. Vi ber er också vänligen att uppmärksamma att reser-
vationer för hotell och resor behöver göras före den 15 mars. 

 Allt konferensrelaterat material, inklusive sessionsprofiler och powerpoint presentationer 
för workshops ligger ute på http://www.na.org/conference och kan laddas ner utan kostnad.

Medlemskapsenkät – Vi tackar er för att ni har deltagit i enkäten. All data läggs nu in och bear-
betas. Vi förväntar oss att kunna presentera enkätens utfall vid WSC 2010.

“Living Clean” – Den andra gransknings- och inputperioden för tre kapitel av “Living Clean” 
kommer att vara från den 1 april till den 30 juni 2010. Ni kan till och med hjälpa till och bidra 
med källmaterial före det genom att dela med er av era erfarenheter inom något av ämnena 
i skissen på http://www.naws.org/lc/ eller helt enkelt genom att mejla idéer baserade på skis-
sen. 

Ekonomi – Vi är nu inne på det nya räkenskapsåret och finner att vi behöver fortsätta be om ert 
ekonomiska stöd för att föra vidare budskapet på världsnivå i de här svåra tiderna. Vänligen se 
https://cart.na.org/portal.htm

Nya produkter – För mer information se uppdateringen av Product News Flash som gjordes i 

november 2009 på http://www.na.org/?ID=catalog-products

WSO-E litteraturförsäljning online – Finns nu och fungerar online. Om ni bor i Europa, vänligen 
gå och titta på http://www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-ESO

Human Resource Panel (HRP) – Panelen är just nu upptagen med nomineringsprocessen och 
vill tacka alla medlemmar, regioner, zoner och World Board för att ha deltagit i processen.

Gå till NAWS News på http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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ATT GÅ FRAMÅT UNDER 
NUVARANDE CYKEL; ATT 
GÅ FRAMÅT MOT WSC – 
VÅR VISION, VÅR FRAMTID

World Board träffades den 13-

16 januari 2010 i Chatsworth, 

Kalifornien. Vi ägnade största delen 

av våra fyra dagar åt att planera 

inför världsservicekonferensen. Vi kartlade konferensveckans 

sessioner, avslutade Conference Approval Track (CAT), 

diskuterade alternativ för vårt servicesystem och säte vid 

WSC. Vi kommer inte att återge all information från CAT i 

NAWS News utan uppmuntrar er istället bestämt att läsa det 

materialet såväl som 2010-års Conference Agenda Report (CAR). 

Vi påminner er också om att se framåt mot Conference Report. 

“Vår vision, vår framtid”, temat för 2010-års WSC, kommer 

att vara fokus för sessionerna på WSC och även för 

konferenscykeln 2010-2012. Sessionerna om vårt 

servicesystem och WSC-säte kommer att ge exempel på 

alternativ till ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt att 

utföra service och en fokuserad, målmedveten, världsvid 

konferens. Vi ägnade en halv dag åt att ta oss igenom en 

faciliterad diskussion om Service System arbetsgruppens 

arbete och Jim DeLizia faciliterade en hel dag av dialog, 

överväganden och koncensusbaserade resultat för de olika 

alternativen till vårt servicesystem och säte vid WSC. 

Vårt möte, som hade en ambitiös dagordning, hanterade 

CAT-material, fastställde den strategiska planen för 2010-

2012 med sex nya projektplaner, antog en konservativ 

budget för 2010-2012 som fortsätter att kontrollera 

kostnader, övervägde nedskärningsstrategier för The 

NA Way, undersökte den aktuella ekonomiska bilden för 

NA World Services, godkände den årliga revisionen och 

gick igenom både den initiala budgeten och planerna 

för WCNA 34 samt stödkommitténs funktion. Utöver 

det finns de godkända råtexterna för ett nytt PR Basic 

häfte och en revidering av Basic H&I guiden med i det 

här utskicket. Resultaten av vårt möte ger verkligen en 

skildring av vår vision, vår framtid.

2010-ÅRS CONFERENCE APPROVAL TRACK 

2010-års CAT är en av de första under många cykler som 

inte har något särskilt servicematerial att lägga fram för 

godkännande. Vi uppmuntrar er att läsa CATen online och 

vill ta tillfället i akt att kommentera tre av ämnena som tas 

upp i CATens försättsblad.  

The NA Way
Då vi sammanställde 2010-års CAT 

material diskuterade vi också hur vi på 

det mest effektiva sättet skulle 

kunna ha ett samtal med 

konferensens deltagare om att 

upphöra med den automatiska 

distributionsprocessen för The NA 

Way. Vår rekommendation är inte 

att tidningen ska kosta något eller 

att den ska upphöra, utan snarare a t t 

låta medlemmar prenumerera och ange om de önskar läsa 

den i pappersversion eller elektroniskt. Många av oss har 

sett buntar av oöppnade bruna kuvert adresserade till olika 

grupper ligga kvar på distriktsservicekontor. Vi har tidigare 

beskrivit vårt resonemang för det här förslaget i 2010-års CAR, 

i både avsnitten för NAWS resurser och i sammanfattningen 

för Motioner och andra ämnen som ska diskuteras. Den här 

rekommendationen drivs, som så många av våra beslut 

på senare tid, av vad som är praktiskt och ekonomiskt 

möjligt snarare än vad vi skulle önska vore fallet. Vi har gjort 

framsteg i att minska kostnaderna för NAWS News och andra 

publikationer, men The NA Way har redan kostat oss ungefär 

$250 000 under den pågående konferenscykel och det är 

sex månader kvar.  

När vi gick igenom den aktuella konferenspolicyn blev 

det uppenbart att formuleringarna av de gamla delarna 

av WSCs policy är väldigt bestämda och skiljer sig i 

tonläge och detaljer från de nyare konferensbesluten. Den 

enklaste lösningen verkar vara att be om att en del av 

specificeringarna för tidskriften i den aktuella WSC policyn 

tas bort och att vi söker konferensens samtyckte för det vi 

planerar att pröva under 2010-2012-års konferenscykel. Vi 

kommer att återkomma till WSC-deltagare angående alla 

eventuella ändringar i framtiden. 

En av beskrivningarna vi vill ta bort är den som anger de 

särskilda språken som The NA Way publiceras på som 

“huvudsakliga språk som talas i Anonyma Narkomaner”. 

I en ständigt föränderlig NA-värld är den meningen 

mera förvirrande än vägledande. Den andra specifika 

formuleringen vi hoppas ta bort bestämmer att The NA Way 

ska distribueras gratis fyra gånger om året till varje betrodd 

tjänare och NA-grupps kontaktperson som finns i WSOs 

databas, såväl som alla som ber om att få den. Vi är inte 

ens säkra på vad som egentligen menas med det här. Vi vill 

experimentera genom att avsluta all automatisk distribution 
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och be medlemmar att utan kostnad prenumerera, om de 

vill läsa tidskriften. Vi anser inte att vi har tillräcklig kunskap 

för att veta om det här ”fixar” de olika utmaningarna 

tidskriften brottas med. Det vi hoppas är dock att framtida 

diskussioner om tidskriften kan baseras på vad vi alla vill se 

som en effektiv kommunikationsstrategi från NAWS, snarare 

än en debatt om detaljer i policyn.  

WCNA stödkommitté
Vi hade en liknande diskussion om de angivna detaljerna 

för WCNAs stödkommitté. Ingen av WBs nuvarande 

arbetsgrupper för något annat projekt eller någon annan 

uppgift har så specifika formuleringar i policyn. Den 

nuvarande policyn härstammar ifrån en annan tid, innan 

arbetsgrupper blev en rutinmässig del av NAWS sätt att 

arbeta. Den nuvarande policyn är gammalmodig och att 

be en region välja en kommitté som sedan är ansvarig 

inför NAWS ger en skev linje för redovisningsskyldighet och 

har alltid orsakat förvirring och konflikter. Vårt nuvarande 

arbetssätt att använda arbetsgrupper för att utföra specifikt 

arbete för styrelsens räkning har visat sig vara det mest 

effektiva sättet. Arbetsgrupper utses av styrelsen för särkskilda 

uppgifter med ett givet ansvar och givna tidsramar och de 

är redovisningsskyldiga till styrelsen. Vi anser att samma 

principer och arbetssätt bör tillämpas på en arbetsgrupp för 

WCNA.

Utöver hur de här funktionerna väljs bestämmer den 

nuvarande policyn längden på drogfri tid och kräver vice 

ordföranden och en sekreterare/kassör. Vårt faktiska arbetssätt 

har varit mycket mer varierat än vad policyn anger, beroende 

på var konventet hållits och på lokala behov. I Spanien 

hade vi till exempel endast en ordförande och medlemmar 

från hela landet som tjänade i kommittén och vi hade en 

lokal välkomstkommitté. Att få det här ansvarsområdet att 

fungera på samma sätt som andra arbetsgrupper i NAWS 

skulle göra det möjligt att välja medlemmar från platsen för 

konventet såväl som andra som bor inom rimligt avstånd. Vi 

skulle kunna skapa tydligare linjer för redovisningsskyldighet 

till styrelsen och ett mera väldefinierat ansvar. Det här 

arbetssättet har visat sig fungera under de senaste tio åren 

och har gett större flexibilitet i att utföra arbetet och att låta 

medlemmar från omkringliggande geografiska områden 

att vara delaktiga oberoende av regionala gränsdragningar, 

och det har även hjälpt oss att skapa kunniga, varierade 

arbetsgrupper för varje världskonvent. 

I vår initiala planering för San Diego 2011 och med blicken 

riktad mot Philadelphia 2013, ansåg vi det vara lämpligt att 

nu ta upp och revidera den här föråldrade policyn, utifrån 

skäl som liknar vårt förslag till ändringar gällande The NA 

Way. Båda världskonventen förväntas attrahera mer än 

15 000 medlemmar. Båda värdregionerna har närliggande 

grannregioner som kan ha erfarna medlemmar i sina lokala 

NA-gemenskaper. Vi såg på dessa fakta som en möjlighet att 

skapa en WCNA-arbetsgrupp av medlemmar som kommer 

att hjälpa oss att hålla ett världsvitt firande av tillfrisknande 

och att avlägsna en föråldrad policy som inte längre 

tjänar oss effektivt och ändamålsenligt. För de specifika 

formuleringarna i våra förslag, vänligen se redogörelsen i 

CAT. 

Säte vid WSC
2008-års WSC antog ett moratorium på 

de nuvarande Criteria for Recognition 

of New Conference Participants i 

A Guide to World Services in NA till och 

med WSC 2012. Motionen säger att World 

Board i mellantiden ska fortsätta göra 

rekommendationer om regioner som inte 

uppkommit genom en delning. Det har vi 

gjort i CATen för regioner som sökt säte vid 

årets konferens. Det vi rekommenderar är att konferensen 

reviderar moratoriet så att inga regioner övervägs för säte 

vid konferensen under kommande cykel 2010-2012. Vi anser 

att konferensen och de berörda regionerna är mest betjänta 

av att vänta tills diskussionerna under den här cykeln går 

vidare om vårt servicesystems framtid, vilket inkluderar WSC. 

Vi anser att vi kan stödja de regioner som kanske överväger 

att söka säte vid konferensen under kommande cykel på 

andra sätt och att vi är mer betjänta av att helt enkelt ha ett 

uppehåll för nya regioner under en cykel.

FELAKTIGHETER I CAREN

Vi ber uppriktigt om ursäkt för att ha återgett en 

felaktig historia för utvecklingen av Basic Text i 
Konferensens agenda rapport (CAR), (sidorna 30-

31). Vi gjorde två fel när vi återgav den historien 

och en av våra varaktiga medlemmar påpekade 

misstaget för oss. För det första hade vi helt fel när 

vi skrev att ”gemenskapens granskning” för Basic 

Text inte var ”detsamma som vi nu känner till som 

granskning och input, det liknade mer det vi nu ser 

som godkännandeformat av litteratur. Input och 

revidering skedde bland de relativt små grupper av 

medlemmar som närvarade vid workshops som hölls 

av världskommittén för litteratur och de råtexter som 

gjordes tillgängliga för gemenskapen var mer eller 

mindre i sitt slutgiltiga godkännandeformat. Alla 

justeringar man ville göra av råtexterna var tvungna 

att föreslås i form av motioner vid konferensen.” 

Det “grå formatet” av Basic Text var i själva verket 

väsentligen detsamma som vi i dag kallar en råtext 

för granskning. Ett formulär för input bifogades 

det “grå formatet” och den input som kom in gicks 

igenom och besvarades genom litteraturworkshops. 

För det andra anger brödtexten i CAR avsnittet 

att godkännandeperioden var sex månader för 
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ANDRA KONFERENSPROJEKT

Service System 
Efter vår input vid styrelsemötet i oktober reviderade 

arbetsgruppen sina tankar om den strukturella delen av ett 

servicesystem. En av målsättningarna för vårt gemensamma 

möte i januari var att sammanfoga arbetsgruppens idéer 

om struktur med våra idéer om säte vid konferensen så 

att vi kunde ha en samstämmig uppsättning strukturella 

alternativ att diskutera vid konferensen. Vi gick igenom 

arbetsgruppens idéer och deras påbörjade tankegångar om 

de processer vi använder oss av när vi utför service. Vi gick 

också igenom de strukturella idéerna för alternativ att tilldela 

säte vid WSC och diskuterade vilken kontaktyta de hade 

med de olika modellerna för ett servicesystem. Tillsammans 

med arbetsgruppen samtalade vi kring idéerna tills vi kunde 

bygga två grundläggande strukturella modeller där båda 

har ett antal alternativ för att göra dem mera flexibla och 

tillämpbara. Generellt sett känner vi starkt att form bör följa 

funktion och vi vill hitta ett sätt för att säkerställa att lokala 

gemenskaper har förmågan att skapa en struktur som bäst 

fungerar för dem. 

Alla våra idéer under hela den här processen har vägletts 

av fyra nyckelprinciper. Vi anser att det mest effektiva 

servicesystemet kommer att vara: 

  Ändamålsenligt: Var och en av de föreslagna 

enheterna i ett system bör svara an på ett specifikt 

behov eller en samling behov och ansvaret för varje 

enhet bör vara tydligt definierad och klargjord. 

  Gruppfokuserat: Varje modell erbjuder idéer för att 

bättre stötta grupper i deras ansträngningar att föra 

vidare vårt budskap. 

  Definierat av geopolitiska gränser: Att åtminstone 

en del av våra serviceorgan följer etablerade 

geopolitiska gränser vilket skulle göra det lättare för 

oss att ha bättre kontakter med professionella och 

rättsliga instanser och underlätta för professionella 

och allmänheten att hitta oss och kommunicera 

med oss. 

  Flexibelt: Varje modell erbjuder idéer för extra 

serviceorgan som ska svara an på specifika behov, 

men bestämmer inte att de ska finnas om de inte 

behövs.  

Vi vet att en del av de här idéerna är radikalt nya 

utgångspunkter för många regioner. Vi kommer att erbjuda 

mera fullständig information för genomgång och diskussion 

om både säte vid WSC och vårt servicesystem i Conference 

Report. Det är viktigt att vi kan samtala om det här vid 

konferensen – delegater och styrelsen – eftersom det här 

är stora idéer. För att kunna skapa nyttiga förändringar i vårt 

servicesystem och rutiner för att tilldela säte vid konferensen, 

måste vi föra vitt spridda samtal under hela den kommande 

cykeln. Konferensen kommer att vara början på den 

dialogen. Vi ser fram emot att höra från konferensdeltagarna 

om ni anser att vi är på rätt spår med våra idéer och hur ni 

tror att de skulle kunna appliceras i praktiken. 

“Living Clean – The Journey Continues” 
Som en respons på den första omgången av input från 

gemenskapen är kapitel ett under omfattande revidering 

och skissen för resterande kapitel har omorganiserats. 

“Living Spiritually” ligger nu som kapitel tre och boken 

kommer att avslutas med kapitlet som för närvarande kallas 

“The Journey Continues.” Under våren kommer en råtext 

att skrivas för de två återstående kapitlen som i skissen 

har rubrikerna “Moving Beyond Social Acceptability” och 

“The Journey Continues”. Medan vi koncentrerar oss på de 

två avslutande kapitlen finns det fortfarande tid till att ge 

ytterligare input på alla kapitel i boken. Vi inbjuder er att 

hålla workshops för att generera input och att använda de 

sessionsprofiler som finns på projektsidan samt att redan nu 

börja planera för gransknings och input workshops för de 

kapitel som kommer att skickas ut till er i april.  

Ett jättestort tack till alla lokala gemenskaper som har hållit 

workshops som har genererat input! Vi har fått input från 

en bred mångfald av NA-gemenskaper inklusive en del från 

Alabama, Maryland och Quebec, för att nämna några. En 

del av workshoparna hålls av distriktsservicekommittéer, en 

del anordnas av intresserade medlemmar som organiserar 

tid och plats så att andra kan sitta tillsammans och skriva 

om ämnena i skissen. All input bidrar till målet att ha en bok 

som avspeglar våra medlemmars erfarenhet av att tillfriskna 

i Anonyma Narkomaner.

Kommande gransknings- och inputperiod 

1 april – 30 juni 2010
Tre kapitel av Living Clean – “Living Spiritually,” “Our Physical 

Selves,” och “Relationships” – förbereds för granskning och 

input. Tidsramen för perioden är 1 april–30 juni 2010. När 

materialet släpps kommer det att finnas en länk på hemsidan 

där medlemmar kan ladda hem materialet och en länk för 

att lämna in input på kapitlen som är ute för granskning.   

kapitel ett till och med tio och tre månader för de 

personliga historierna, medan detta inte framgår 

i tillhörande tabell som bara anger att bokens 

godkännandeperiod varade i tre månader. 

Ett hjärtligt tack till den medlem som upptäckte 

våra misstag, samt vår bestående tacksamhet till de 

medlemmar som arbetade med att utveckla boken. 

Vi ber om ursäkt för alla fel vi gör, men något som rör 

Basic Text gör oss mer bedrövade än något annat. Vi 

ber åter igen om ursäkt.
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De här kapitlen kan uppfattas som långa, ungefär 15 till 20 

sidor vardera. En del NA-gemenskaper kanske väljer att ha 

separata workshops för varje kapitel eller annars säkerställa 

att tillräckligt med tid ges för att gå igenom materialet. 

Länkarna som nämns i den här rapporten finner ni på 

projektets hemsida på http://www.na.org/?ID=Living 

_Clean_Project.

Diskussionsforum
Från och med januari har diskussionsforumet för “Living 

Clean” på http://www.naws.org/lc/ 600 medlemmar. 

Medlemmarna i forumet är geografiskt utspridda, men 

baserat på e-post adresser antar vi att de flesta medlemmar 

är engelsktalande nordamerikaner (Kanada och USA). 

Forumet gör det möjligt för 

medlemmar att delta oavsett sitt 

geografiska läge; medlemmar 

i Mumbai, Indien har samma 

möjlighet som medlemmar i 

Miami, Florida, USA att engagera 

sig i den här boken. 

De nuvarande medlemmarna 

i forumet kommer från 

Australien, Brasilien, Kanada, 

Grekland, Indien, Israel, Italien, Nya 

Zeeland, Sydafrika, Holland, Storbritannien och USA.

EKONOMISK UPPDATERING 

2009 var ett svårt ekonomiskt år för oss. NAWS Annual Report, 

årsredovisningen, för räkenskapsåret som avslutades den 

30 juni 2009, släpps samtidigt som den här rapporten, så 

vi kommer inte att ta upp samma saker här. Vi har fortsatt 

att minska på kostnaderna där det är möjligt och har 

hittills kunnat avvärja nedskärningar och/eller eliminering 

av serviceinsatser. Till skillnad från räkenskapsåret 2009 

har vi under den första halvan av det här räkenskapsåret 

också sett en minskning av den totala försäljningen av 

tillfrisknandelitteratur. Gemenskapens bidrag är fortfarande 

låga. 

Vi har kört igång fas ett av vår nödlägesplan, vilket innebär 

en minskning av utgifter. För att kunna delta i det stora 

antalet förfrågningar från zonforum för en genomgång 

av CARen före WSC 2010 har vi minskat på resor. I många 

fall är det bara en styrelsemedlem som närvarar vid ett 

zonforum. Vi fortsätter att söka efter flera sätt att ytterligare 

minska på kostnaderna. Vi vet också att WSC ska hållas i april 

till en kostnad av över $400 000. Vi ber alla regioner att på 

allvar överväga att ge bidrag som skulle kunna hjälpa till att 

minska de kostnader som för närvarande täcks av NAWS för 

åtminstone sin egen delegat. 

Det här kanske låter något panikartat, men är vi faktiskt 

bekymrade. Vi vill fortsätta att förvalta våra begränsade 

resurser så effektivt som möjligt. När det väl är dags för WSC 

2010 kommer vi att vara inne över nio månader på det här 

räkenskapsåret och kommer att kunna engagera delegaterna 

i en diskussion om framtiden. Alla kostnader, direkta och 

indirekta, syftar till att tjäna och stödja NAs ansträngningar 

att nå den lidande beroende och att föra vidare budskapet.

WSO-E 
När vi gick igenom vår ekonomi beslutade vi oss för att vänta 

med alla prisökningar vid WSO Europa under det här året. Det 

betyder att den andra ökningen som var föreslagen för den 

1 juli 2010 inte kommer att införas som planerat. För första 

gången på många år täcker WSO-E sina kostnader och det 

är allt vi hoppades på till att börja med. Om det behövs en 

prisökning i framtiden kommer vi att informera om det i god 

tid. Vi behöver tid och försäljningsstatistik för att utvärdera 

om den andra fasen av ökningen ens är nödvändig. 

MEDLEMSKAPSENKÄT
Vi tackar de medlemmar som deltog i den 

här enkäten! Deltagandet ökade från det 

antal vi hade 2007 med över 6 600 inlämnade 

enkäter online och ungefär 12 000 svar 

totalt. Data från mejlade enkätsvar håller 

för närvarande på att läggas ihop med data 

från online enkäten. Vi förväntar oss att få en 

rapport från statistikern till vårt möte i mars 

och vi planerar att presentera resultaten för 

2009-års medlemskapsenkät vid WSC 2010.

WORKSHOPS

Vi har nämnt att vi har förfrågningar på tjugotvå CAR/CAT 

workshops. Tidigt i december reste NAWS också till Japan 

för första gången sedan 2004 för att hålla en workshop i 

Nagoya. Workshopen hölls i samband med den japanska 

regionservicekommitténs möte, vilket bidrog till att 

medlemmar från hela regionen deltog. NAWS bjöd också in 

några medlemmar från Korea att delta, så fyra medlemmar 

från olika städer i Korea kom och deltog i workshopen. 

Utöver diskussioner med de koreanska medlemmarna, med 

den japanska översättningskommittén och med regionala 

betrodda tjänare, höll NAWS ett antal workshopsessioner 

under en helg. Sessionerna syftade till att ge japanska 

medlemmar kunskaper och erfarenhet av att stärka den 

service de tillhandahåller i sina distrikt och grupper. 

Deltagarna var särskilt entusiastiska över sessionerna om 

inventering (Taking Inventory) och att gå till handling 

(Taking Action) och tillämpningen av våra traditioner och 

koncept (Application of Our Traditions and Concepts). 

Vi tillfrågades också om att hålla en session om våra 

principer (Our Principles) och en högre makt (Higher Power) 

delvis för att bidra till att hantera oron över hur vårt program 

ska kunna göras tillgängligt för en varierad befolkning i ett 
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huvudsakligen sekulariserat samhälle. Den här sessionen 

var en unik möjlighet att visa för deltagarna hur ett 

litteraturstudieformat fungerar eftersom NA-gemenskapen 

i Japan bara har haft en godkänd översättning av Basic 

Text i lite över tre år. Med fokus på olika avsnitt i Basic Text 

uppmuntrades medlemmarna att i smågrupper diskutera 

den praktiska tillämpningen av våra principer i sina liv, sedan 

samlades de i storgrupp igen så att alla kunde höra en del av 

vad som sagts.

Den här workshopen var till slut ett underbart tillfälle för 

medlemmar i Japan och Korea att nätverka och dela med 

sig till varandra och till NAWS. De här pågående relationerna 

kommer att vara viktiga allteftersom NA fortsätter att spridas 

och växa i hela Asien och vi kommer att fortsätta med våra 

ansträngningar att stödja de här gemenskaperna. Med 

japanska översättningar av Det fungerar: hur och varför och 

Anonyma Narkomaners stegarbetsguider under arbete, tycks 

det rimligt att NA Japan kommer att fortsätta blomstra. 

Medlemmar med drogfri tid, allt från mindre än en vecka till 

29 år, deltog entusiastiskt under hela helgen, vilket var tydligt 

bevis på NA Japans passion för tillfrisknande genom service.   

WCNA

Den ekonomiska rapporten för WCNA 33 finns i 2009- års 

Annual Report som nu ligger online. Vi kommer att ha 

ytterligare information om WCNA 33, våra planer för WCNA 

34 och världskonvent i allmänhet i Conference Report.

H&I OCH PR BASICS

Vi har godkänt råtexter av en revidering av den befintliga 

Basic H&I Guide och en ny text som heter PR Basics. Så som 

det står i försättsbladet som 

följer med dessa råtexter är 

Basic H&I Guide uppdaterad 

för att avspegla aktuella 

arbetssätt i S&I service. Den 

här texten har publicerats efter 

tillkomsten av S&I Handboken 

(H&I Handbook). PR Basics 

är en sammanfattning 

av information som finns 

i PR Handbook riktad till 

medlemmar som vill engagera 

sig och få en enkel förståelse av offentligrelationsservice. 

Materialet som finns i PR Basics är inte nyskapat, bara 

omformulerat. Om det här formatet visar sig vara till hjälp 

för våra medlemmar planerar vi att skapa ytterligare PR 

Basics servicematerial med olika fokus. Vi får återkommande 

förfrågningar om information för hur man ska planera och 

leda en lokal kommitté, hålla presentationer osv. 

Vi har erbjudit råtexterna till medlemmar som gör den 

här servicen vid Western Services Learning Days och 

Washington/Northern Idaho H&I/PI Learning Days; men vi 

vill ändå ha större spridning till medlemmar som gör den 

här servicen och ber därför delegaterna om hjälp. Den 

befintliga Basic H&I Guide skapades innan det fanns någon 

godkännandeprocess. Båda texterna kommer att vara 

styrelsegodkända (Board-approved) enligt nuvarande policy 

för OR material, men vi ville ge tiden från och med nu fram 

till WSC för att skicka dem till delegaterna för granskning. Vi 

kommer inte att publicera dem i sitt slutgiltiga format förrän 

efter konferensen. Vår kontaktinformation för specifika 

betrodda tjänare som gör S&I och OR service på regional 

eller distriktsnivå är inte tillförlitlig, så vi ber delegaterna 

att vänligen skicka dessa råtexter till de medlemmar som 

faktiskt utför den här servicen lokalt. Som alltid välkomnar vi 

era idéer och er input.

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL 

Hälsningar igen från er Human Resource Panel. Eftersom vi 

inte har träffats sedan den senaste upplagan av NAWS News 

kom ut kommer den här rapporten till er att vara kort och 

koncis. 

Sedan vårt senaste möte har vi varit upptagna med vår 

nomineringsprocess och övervägt tänkbara kandidater. 

Det initiala standardiserade urvalet är avslutat och vi är nu 

inne i intervjuavsnittet. Även om vi ännu inte är färdiga med 

nomineringsprocessen, skulle vi vilja ta tillfället i akt och 

tacka alla som varit villiga att övervägas för nominering. Ni 

kommer att höra mer från oss i den kommande Conference 

Report där vi kommer att tillkännage våra kandidater till 

valen vid 2010-års WSC. Vi ser fram emot att träffa er alla vid 

WSC 2010. 

Som alltid inbjuder vi alla era tankar och frågor. Vänligen 

kontakta oss på hrp@na.org eller kontakta Roberta på NA 

World Services at 818.773.9999 ext 121.

KALENDER FÖR 2010

Deadlines

15 februari 2010

Deadline för regionala rapporter

15 mars 2010

Deadline för hotell- och resereservationer för WSC 2010

25 april–1 maj 2010

World Service Conference

23 april registreringen öppnar

24 april föraktiviteter för konferensen börjar


