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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.
Conference Agenda Report, materialet för Conference Approval Track, delegatenkäten och rapportmallen för regionala rapporter och powerpointfiler samt sessionsprofiler som kan användas som resurser, finns upplagda på ett
och samma ställe på konferensens sida på www.na.org/conference. För att komma åt CAR:en och CAT:en krävs användarnamnet CP2012 och lösenordet WSC2012. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt fram till WSC 2012
och vi ber er att besöka den regelbundet. Vi planerar också att lägga ut länkar på spanska på sidan allteftersom
översättningarna blir klara. Länken kommer att vara: www.na.org/conf-span.
Ni finner det tredje utkastet för förslagen om servicesystemet, projektets historia och en sammanfattning om rapporteringen och annat material som är relevant för projektet på www.na.org/servicesystem.
Om du är för närvarande är en av konferensdeltagarna eller om du var det under 2008-2010-års cykel, ber vi dig att
registrera dig på konferensdeltagarnas forum på http://disc.na.org. Det här forumet kan läsas av alla intresserade
medlemmar. Vi skulle vilja att delegater och medlemmar deltar och världsstyrelsens medlemmar kommer aktivt
att engagera sig på forumet.
Deadline för regionala rapporter och delegatenkät är den 1 mars 2012: Vi ber er att hjälpa oss att vara bättre
förberedda genom att ni tillhandahåller er information före deadline. Er information hjälper oss att mer effektivt
planera konferensens sessioner och fungerar också som viktig dokumentation för varje region. De regionala rapporterna inkluderas även i Conference Report som kommer ut i mars. För första gånger kommer vi som ett experiment att skicka ut alla kandidatprofiler tillsammans med Conference Report till delegaterna.
Vi har fortsatt anstränga oss för att minska kostnaderna överlag och vi fortsätter att be om ert ekonomiska stöd
för att tillhandahålla service som bidrar till att föra NA:s budskap vidare i hela världen. Vänligen gå till portalen för
medlemmars bidrag på www.na.org/?ID=donation-external-index.
Medlemsskapsenkät – vänta inte längre. Delta! Vi har enkäten online till den 10 februari 2012. Hjälp oss att visa
upp en bild av tillfrisknande i NA, gå till: www.na.org/?ID=membership_survey.

Gå till NAWS News på http://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
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