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Sån’t som är på gång i NA Världsservice
som du kanske vill känna till...
Vi har valt att göra det här numret av NAWS News kort och koncist eftersom vi skickar den med Conference
Agenda Report. Det är bara två sidor (Skriv ut dubbelsidigt för att bara använda ett ark papper!) och vi hoppas
att ni kommer att sprida det via e-post eller papperskopia till intresserade medlemmar i era grupper, DSK:er
och RSK:er. För att hjälpa oss att kommunicera effektivt och för att hålla nere distributions kostnader uppmuntrar vi alla medlemmar att ansluta sig till e-prenumerationer för NA Way Magazine och NAWS News på
www.na.org/subscribe.
Conference Agenda Report—CAR:en som helhet skickas ut till konferensdeltagare den 28:e november
och det inkluderar råtexten för godkännandeformatet av Living Clean. Den kommer också att finnas
tillgänglig att köpa för tretton dollar (inklusive fraktkostnader) eller för att laddas ner på en lösenordsskyddad sida. För att ladda ner CAR:en gå till www.na.org/conference. Användarnamnet är CP2012 och
lösenordet är WSC2012.
Här är några ämnen som ni kommer att hitta i 2012-års CAR:
• Råtexten för godkännandeformatet av Living Clean—The Journey Continues: eftersom projektplanen för det här bokprojektet angav en årslång godkännandeperiod släpptes råtexten för godkännandeformatet i april 2011. Hittills har vi distribuerat omkring 5 000 kopior av råtexten vilket
är två tredjedelar mer än för godkännandeformatet av den sjätte upplagans Basic Text som också släpptes för en lika lång tidsperiod. Råtexten innehåller sju kapitel med olika ämnen: att leva
drogfritt, identitet, andlighet, vårt fysiska jag, relationer, att leva i världen och vårt fortgående
tillfrisknande. Eftersom det är en bilaga kommer godkännandeformatet inte att översättas i de
icke-engelska versionerna av CAR:en.
• Föreslagna förändringar för roteringsplan för världskonventet.
• Diskussion om att skapa e-böcker och ta bort pdf-versioner av böcker från na.org hemsidan.
Skapandet av ”förfinade” elektroniska versioner skulle kräva förändringar i Fellowship Intellectual
Property Trust. Motioner för detta är inkluderade i CAR:en.
• Regionala förslag: det här nya experimentet att skicka in lokala idéer till världsservicekonferensen
(WSC) har resulterat i några olika förslag som kan tas upp för diskussion i gemenskapen.
• Service System Project: baserat på arbetet som har gjorts i det här projektet kommer CAR:en att
innehålla åtta resolutioner som ska diskuteras och beslutas om vid WSC 2012.
Servicepamfletten om Social Media—vi har fått input från ett antal medlemmar och serviceorgan och
vi arbetar på de nödvändiga revideringarna. Den slutgiltiga versionen kommer att finnas tillgänglig i
slutet av detta kalenderår.
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Ekonomisk uppdatering—tack vare våra ansträngningar att minska kostnader överlag har vi kunnat avsluta räkenskapsåret i positiv riktning. Men då vi ska delta i ett antal CAR workshops och har
världsservicekonferensen på horisonten har vi avsevärda utgifter inom en snar framtid. Vi fortsätter att be om ert ekonomiska stöd i att tillhandahålla service som hjälper till att föra vidare budskapet i hela världen. För att hjälpa oss att täcka dessa kostnader idag, gå till bidragsportalen på
www.na.org/?ID=donation-external-index
WCNA 34—NA:s trettiofjärde världskonvent hölls i San Diego, den 1-4 september 2011. Med över 13 000
registrerade deltagares—varav 900 fick nykomlingspaket—anser vi att detta konvent var väldigt framgångsrikt på flera olika sätt. Läs NAWS Annual Report för en mera detaljerad diskussion.
NAWS Annual Report—årsrapporten för räkenskapsåret från juli 2010–juni 2011 håller på att färdigställas och kommer att finnas att köpa eller laddas ner i januari 2012.
Human Resource Panel—hejsan från HRP. Det är en spännande och upptagen tid för oss. Alla initiala
deadlines som behövde tas i beräkning inför nomineringar för WSC 2012 har passerats. Vi har påbörjat
vår första genomgång och när den väl är klar kommer vi att börja med intervjuer av kandidater och deras referenser. För första gången, och som en respons på återkoppling från förra konferensen, kommer
Candidate Profiles att distribueras till konferensdeltagare före WSC när de nominerade har valts ut. Tack
till er alla för er villighet och ert stöd.
Litteraturenkät—vi har räknat ihop resultaten från litteraturenkäten som genomfördes mellan oktober 2010 och april 2011 och en diskussion om de resultaten kommer att inkluderas både i NAWS
Annual Report och March Conference Report. Några höjdpunkter att notera är att 97% av dem som svarade indikerade ett behov för mera litteratur i bokformat. 82% anser att en arbetsbok för traditionerna
behövs och 81% sa att de skulle vilja ha mera information om service och tillfrisknandet.
Medlemskapsenkät—vår medlemskapsenkät finns tillgänglig online fram till och med den 31 december
på www.na.org/?ID=projects. Vänligen hjälp oss genom att inte bara fylla i enkäten, utan också genom
att uppmana era vänner, hemmagruppsmedlemmar osv att delta och hjälpa oss att ge en tillförlitlig bild
av vår gemenskap. Vi gör det här varje år och det hjälper oss på många sätt, bland annat för att tillhandahålla en realistisk beskrivning av NA för professionella som behandlar beroende.

KALENDER FÖR 2010-2012
Förfrågan om resor (övervägs för varje kvartal)
15 februari för april–juni
15 maj för juli–september
15 augusti för oktober–december
15 november för januari–mars
CAR på engelska tillgänglig 28 november 2011
CAR översättning tillgänglig 28 december 2011
CAT material tillgängligt 28 januari 2012
WSC 2012 21 – 29 april–5 maj 2012
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