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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. 

För att få The NA Way kan en ny prenumeration skapas när som helst. Vänligen anmäl dig till e-prenumeration 

(kostnadseffektivt!), pappersversion eller massprenumerationer på www.na.org/subscribe. Vänligen berätta om 

det för andra! 

Hemsidan för Service System ligger online och innehåller allt material som har distribuerats efter konferensen, 

såväl som bakgrundsrapporter och en aktuell uppdatering med de förkortade versionerna av sessionsprofilerna 

för lokala workshops. En länk till ett forum för projektet finns också där. Alla uppdateringar kommer att läggas ut 

online allteftersom de blir tillgängliga: www.na.org/servicesystem. 

Om du är en av de kommande konferensdeltagarna eller om du var det under 2008-2010-års cykel, ber vi dig att 

registrera dig på forumet för konferensdeltagare på http://disc.na.org. Detta forum kan läsas av alla intresserade 

medlemmar. Vi har mycket att prata om under denna cykel.

Allteftersom vi närmar oss den hektiska CAR-säsongen ber vi alla regiondelegater och alternerande delegater att 

säkerställa att vi har er aktuella kontaktinformation så att vi vet att ni säkert och snabbt får all kommunikation. 

Godkännandeformatet av Living Clean: The Journey Continues finns tillgängligt att köpa för $8.95 inklusive frakt. 

Det går också att ladda ner online på www.na.org/?ID=Living_Clean_Project. 

En råtext av den nya servicepamfletten Social Media har skickats ut till konferensdeltagarna för en nittio dagar 

gransknings och inputperiod som avslutas den 31 oktober 2011.

Vi har fortsatt med våra ansträngningar att minska kostnaderna överlag, vi fortsätter att be om ert ekonomiska 

stöd för att tillhandahålla service som bidrar till att föra budskapet vidare runt om i världen. Vänligen gå in och sök 

efter medlemmarnas bidragsportal på www.na.org/?ID=donation-external-index.

Det har genomförts en generell femprocentig prishöjning på alla varor i vårt lager med undantag för Basic Text, 

alla gåvoupplagor, Miracles Happen, och självförsörjandepamfletterna #24 och #28. Detta gäller från och med den 

1 juli 2011. Detaljerna hittar ni på sidan fyra.

WCNA 34 kommer att hållas i San Diego den 1-4 september 2011. Vi vill att ni kommer och firar ert tillfrisknande 

med oss! Ni hittar information om det här evenemanget på www.na.org/wcna. 

Vi har flera nya produkter tillgängliga: 

 • Den sjätte upplagan av spanska Basic Text, såväl som en speciell minnesupplaga på spanska. 

 • Två nya tre-metalls-medaljer med färger – pärlemor/rosa och svart/silver

 • En ny gåvoupplaga av It Works: How and Why 

Vänligen sök produktnyheter oc h kommande releaser på www.na.org/?ID=catalog-products.

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


