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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. 

Nya ämnen efter WSC 2010 

  Vi har ett visionsuttalande för all NA-service. Med enhällig koncensus antog WSC 2010 A Vision for NA Service, som 

är inkluderat på baksidan av den här rapporten. Vi uppmuntrar er att använda den på kommittémöten och på andra 

servicemöten. Den uttrycker på ett välartikulerat sätt vad vi strävar efter när vi för vårt budskap vidare. 

  Den föreslagna revideringen av In Times of Illness antogs också med enhällig koncensus. Det reviderade häftet kom-

mer att finnas tillgängligt i juli 2010. 

  Money Matters: Self-Support in NA (IP #24) och Funding NA Services (IP #28) antogs också och kommer att finnas att 

tillgå i juli 2010. Dessa pamfletter ersätter de tidigare IPerna #24 and #25. Regionala rapporter vid WSC 2010 klar-

gjorde att självförsörjande är ett problem inom hela gemenskapen. 

  Vi kommer att tillhandahålla sessionsprofiler för att hålla workshops om vårt nya visionsuttalande, självförsörjande 

i NA och In Times of Illness för att uppmuntra gemenskapsvida diskussioner. 

Konferensen godkände ändringar i riktlinjerna för den automatiska distributionen av The NA Way Magazine. För att få 

The NA Way behöver alla anmäla sitt intresse före oktober. En ny prenumeration kan göras när som helst, även efter 

oktober. De här förändringarna kommer att bidra till att distributionen av exemplar som inte är önskade upphör. Mer 

information om de här planerna kommer i nästa nummer av The NA Way och NAWS News. Förändringarna av den auto-

matiska distributionen av tidskriften kommer inte att påbörjas förrän sent under 2010. 

Konferensen förändrade också policyn för planering av världskonventet. Istället för att ha en ”lokal stödkommitté” kom-

mer styrelsen att använda sig av en ”WCNA arbetsgrupp”. Och förregistreringar till WCNA 34 i San Diego 2012 är plane-

rade att börja säljas under den senare halvan av 2010. 

OR nyheter – uppdaterade versioner av Membership Survey, NA: A Resource in Your Community och Information about 

NA finns nu tillgängliga. Detta material är uppdaterat för att avspegla resultaten från 2009-års medlemsenkät. För att 

hjälpa er med era serviceansträngningar har vi också reviderat Basic H&I Guide, satt ihop en helt ny PR Basics och andra 

OR-redskap. Ni hittar alla dessa resurser samt annan information om OR på www.na.org/?ID=PR-index.

”Living Clean” – En andra gransknings och input period, den för kapitel tre, fyra och fem av ”Living Clean”, avslutas den 

30 juni 2010. Den tredje och sista input perioden, för kapitel sex och sju samt introduktionen för ”Living Clean” är plane-

rad att vara mellan 1 oktober till den 31 december 2010. Ni kan bidra med källmaterial för de kvarvarande kapitlen ge-

nom att dela med er av er erfarenhet, om vilket som helst av ämnena i skissen, online på www.naws.org/lc/, eller genom 

att helt enkelt skicka era idéer baserade på skissen via e-post. 

Service System – Hemsidan för service system ligger nu online och där finns allt material som delades ut på konferensen 

såväl som alla tidigare rapporter och en aktuell uppdatering. Det finns också en länk till ett forum för projektet. Vi plane-

rar att hålla en serie workshops i USA mellan mitten av augusti och mitten av november för att diskutera och samla input 

för de föreslagna strukturella modellerna. Uppdateringar kommer att läggas ut online allteftersom de blir tillgängliga: 

www.na.org/?ID=servsys.

Forumet för konferensdeltagare håller på att uppdateras. Genom ett beslut vid WSC 2010 kommer inlägg i det här fo-

rumet att begränsas till deltagare under konferenscyklarna 2008-2010 och 2010-2012, men alla intresserade medlem-

mar kan läsa allt. Vänligen registrera er och delta på http://disc.na.org/wsc/index.php. Vi har mycket att prata om under 

den här cykeln.

Ekonomi – Vi har minskat utgifter och kostnader över hela fältet och fortsätter att be om ert ekonomiska stöd för att kun-

na tillhandahålla service som bidrar till att föra budskapet vidare i hela världen i nutidens utmanande omständigheter. 

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


