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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. 

2010 CAR – Finns tillgänglig från och med den 25 november till självkostnadspris, 8 dollar, inklusive frakt och 

hantering. Den kommer också att läggas ut på http://www.na.org/conference. Översatta versioner på spanska, 

portugisiska, franska, tyska och svenska kommer att finnas tillgängliga den 25 december. 

Medlemskapsenkät – Ni kan fylla i den här enkäten online eller genom att ladda ner ett exemplar och posta eller 

faxa in era svar. Enkäten kommer att ligga ute fram till och med den 31 december 2009 och vi uppmuntrar er att in-

formera andra medlemmar om den! Länken till hemsidan är http://questionnaire.disc.na.org Var vänlig och sprid 

den bland dina vänner!

“Living Clean” – Den första gransknings och input perioden för “Living Clean” är över och vi kommer att ha mera 

material att skicka ut till er under 2010. Ni kan hjälpa till före granskningen genom att bidra med er erfarenhet 

som källmaterial för vilket som helst av ämnena som tas upp i skissen för boken som ni hittar online på http://

www.naws.org/lc/ eller helt enkelt genom att skicka ett mejl med era tankar och idéer om skissen. 

Ekonomi – Vi har påbörjat ett nytt räkenskapsår och kommer snart att ha redovisningen klar för hela räkenskaps-

året som avslutades den 30 juni 2009. Efter att styrelsen har godtagit revisionen kommer vi att skicka ut årsrap-

porten som innehåller revisionen, ekonomiska detaljer och en mängd intressant information om våra aktiviteter å 

era vägnar från och med juli 2008 till juli 2009. Vi fortsätter att be om ert ekonomiska stöd för att föra budskapet 

vidare runt om i världen i dessa svåra tider. 

Workshops – En worldwide workshop hölls i Boston, Massachusetts, den 20–22 november 2009 och en kommer att 

hållas i Japan den 11-13 december. Vänligen gå till http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg för mera infor-

mation.

WCNA 33 – Hölls i augusti och var en anmärkningsvärd uppvisning av vår gemenskap. Vi hade många förstagångs-

upplevelser – medlemmar från sextiofem länder närvarade, simultantolkning på tio språk och de amerikanska 

medlemmarna var faktiskt i minoritet! Tack så mycket till alla som var där! Försäljning av inspelningarna kommer 

att fortsätta några månader till. Ni hittar länken på http://www.na.org/wcna.

Nya produkter – En presentutgåva av Basic Text, en ny Basic journal, medaljhållare i genomskinlig plast, en vy-

kortsserie med WCNA motiv och en CD-fodralskalender för 2010. För mer information se vår Product News Flash 

för November på http://www.na.org/?ID=catalog-products

Litteraturförsäljning online vid WSO-E – Är nu uppe och fungerar. Ta en titt på den på http://www.na.org/

?ID=OrderLiteratureOnline-ESO om ni bor i Europa.

HRP – Är nu upptagna med nomineringsprocessen och vill tacka alla medlemmar, regioner, zoner och World Board 

för att de har deltagit i processen.

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

DEN HÄR CYKELN: ATT 

GÅ VIDARE MOT NÄSTA 

CYKEL – VÅR VISION, VÅR 

FRAMTID
World Board träffades den 21-

24 oktober 2009 i Chatsworth, 

Kalifornien. Vi ägnade största 

delen av vårt fyra dagars möte åt att planera för 2010-års 

Conference Agenda Report och vår strategiska plan för 2010-

2012 som kommer att fastställas i januari 2010 så att den 

kan läggas in i utskicket för Conference Approval Track (CAT). 

Vi planerar inte att återge den informationen i NAWS News

och uppmanar er bestämt att läsa båda dokumenten. De 

kommer att läggas ut på http://www.na.org/conference 

med WSC2010 som både användarnamn och lösenord. 

Vår vision, vår framtid är temat vi valt för 2010-års WSC och 

konferenscykeln för 2010-2012. Det här temat tycks på ett 

lämpligt sätt fånga det vi anser vara fokus för den kommande 

konferensen och påföljande konferenscykel. I CARen föreslår 

vi i år ett reviderat visionsuttalande för all NA-service, men 

det är väsentligen en omformulering av vårt nuvarande 

visionsuttalande för NA World Services. Det befintliga 

uttalandet har tjänat oss väl under åren och har fått ett 

brett stöd på workshops och vid konferensen. Vår vision har 

fungerat som en effektiv påminnelse om att vi alltid behöver 

förbli fokuserade på att föra vidare budskapet på många 

språk och kulturer, att vi alla behöver arbeta tillsammans för 

att vara effektiva och att våra offentliga relationsaktiviteter 

är avgörande för vårt huvudsyfte. Vi tar inte för givet att 

konferensen ska nöja sig med vad vi än föreslår, men vi tror 

att det här kommer att vara ett bra tema för oss oavsett vad 

konferensen beslutar gällande det föreslagna reviderade 

visionsuttalandet.

Vårt möte fortsatte att fokusera på texter som slutligen 

kommer att presenteras för konferensen. Vi avslutade 

de två självförsörjande pamfletterna Money Matters 

och Funding NA Services och även revideringen av 

In Times of Illness så att de kan inkluderas i CARen i 

godkännandeformat. Vi diskuterade “Living Clean” 

projektet och planerade granskningsdatum för den 

resterande tiden av projektet. Vi ägnade en hel dag till att 

överväga revideringarna av visionsuttalandet, aktuella 

förslag från Service System projektet och syftet med 

säte vid WSC. De här tankarna kommer att behandlas 

av styrelsen och Service System arbetsgruppen i januari 

2010 så att vi kan presentera sammanhållna idéer för 

konferensen att diskutera. Vi avslutade med att prioritera 

och se på vad vi tror är realistiskt att kunna genomföra 

under 2010-2012-års strategiska plan samt hur vi kan 

reducera kostnaderna för The NA Way. Vi övervägde också 

vad som fungerade och inte fungerade vid WCNA33 

samt NAWS aktuella ekonomiska situation. Vi började 

skissa på våra rekommendationer för de tre regioner 

som har ansökt om säte vid WSC och våra tankar om 

kommande cykel. Vi kommer att diskutera det här mera 

med er i CATen i januari. Sist men inte minst, undersökte 

vi i detalj 2010-års Conference Agenda Report med fokus 

på vilka diskussioner vi vill be gemenskapen att hålla. 

DELEGATENKÄT
Vi nämnde att vi kommer att lägga fram diskussionsmaterial 

för 2010-års konferens i CARen men vi har ännu inte fastställt 

alla sessioner för konferensen. Vi har skickat ut en enkät till 

alla delegater och bett dem ange vilken slags sessioner de 

skulle gagnas av. Vi har bara fått svar från ett litet fåtal, men 

vi förlängde tidsramen och hoppas fortfarande att höra ifrån 

er. Tack till alla som har deltagit. 

MEDLEMSENKÄT
Det finns ännu tid kvar för medlemmar att 

delta i vår medlemsenkät! Vi låter enkäten 

ligga ute fram till och med den 31 december 

2009. I enkäten för 2007 deltog fler än 13 000 

medlemmar under nittio dagar, i 2009-års 

enkät har än så länge 5 073 svarat online. Vi 

vädjar till er att ta er tid och fylla i enkäten. 

Om ni undrar varför ni bör fylla i den, hjälper 

informationen som samlas in oss att visa 

professionella som arbetar med beroende, och förlitar sig på 

data, att NA är en värdefull resurs i samhället för beroende 

som söker tillfrisknande. Vår vision är att NA ska uppfattas 

som ett trovärdigt och livskraftigt program för tillfrisknande, 

enkäten hjälper oss att illustrera att vi är det. Enkäter är 

anonyma, information samlas in men det behövs inga namn. 

Vänligen ta er tid och fyll i en enkät, låt ditt medlemskap i NA 

hjälpa till och visa vägen för andra beroende att finna frihet 

från aktivt beroende i NA. Enkäten finns utlagd på nätet på 

http://questionnaire.disc.na.org. 

Om medlemmar väljer att faxa eller e-posta in sina ifyllda 

enkäter kommer vi att ta emot dem med glädje. Vi ber att 

varje medlem endast fyller i en enkät. En del distrikt och 

regioner kanske väljer att samla in många enkäter på en 

gång genom att be GSRer och andra betrodda tjänare att 

fylla i dem och sedan lämna in dem till en utsedd ansvarig. 

Vi föreslår att ni som väljer att göra på det sättet kontaktar  

stephan@na.org som kan hjälpa er med att lägga in 

svaren online.

Så, var en del av NAs medlemsantal och fyll i enkäten så som 

tusentals andra medlemmar har gjort. 
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VI BEHÖVER ER HJÄLP!
Vi har just lanserat en ny version av 

sökmotorn för lokala telefonlinjer och 

hemsidor på vår hemsida på http://

www.na.org/?ID=phoneline. Den 

är snabb och lätt att använda. Vi vill utveckla något minst lika 

användarvänligt för sökning av möten, men vi behöver er 

hjälp. En stor del av mötesinformationen vi har är felaktig eller 

oanvändbar på grund av adresserna vi har registrerade. Det 

finns ett talesätt som kan tillämpas på databaser: ”skräp in, 

skräp ut”. Det innebär att den information som en besökare 

hittar på vår sida bara kan vara så bra som informationen vi 

får av distrikt och regioner.  

Vi har implementerat ett antal sätt att göra det enklare för 

lokala webbkommittémedlemmar att ge oss uppdaterad 

mötesdata. Under de kommande månaderna kommer vi 

att starta en kampanj för att städa upp i informationen vi 

har vi vår databas för NA-möten, men vi kan inte lyckas 

utan er. För mera information om hur ni kan hjälpa till, 

vänligen kontakta fsteam@na.org och håll ögonen 

öppna för det här projektet. Som alltid vill vi tacka er för er 

villighet att hjälpa till!

UPPDATERING AV KONFERENSENS PROJEKT
För mer detaljer om alla de här projekten hänvisar vi till 

2010-års Conference Agenda Report som kommer att släppas 

på engelska den 25 november 2009 och i översättning den 

25 december 2009. 

“Living Clean” 
Vi avslutade granskning och input av 

skissen och de två första kapitlen för 

“Living Clean” den 15 september 2009. 

Trots att arbetsgruppen inte helt och 

hållet har gått igenom all input vill vi 

tacka er för att ha deltagit i processen. 

Som ett resultat av gransknings och 

input processen beslutade vi att omorganisera kapitlen. I vår 

ursprungliga skiss var “Living Spiritually” lagt som kapitel sju, 

men vi kastade om ordningen och kapitel sju är nu kapitel 

tre. Vi tackar er för er input som hjälpte oss att ändra skissen. 

Det nya förslaget på kapitlens ordningsföljd är: 

Kapitel 1. Practicing these Principles in All Our Affairs 
Kapitel 2. Identity 
Kapitel 3. Living Spiritually
Kapitel 4. Physical Selves 
Kapitel 5. Relationships
Kapitel 6. Moving Beyond Social Acceptability
Kapitel 7. The Journey Continues

Den andra gransknings och input perioden är planerad till 

1 april – 30 juni 2010. Den kommer att innehålla kapitlen 

“Living Spiritually”, “Our Physical Selves” och “Relationships.” 

Vi valde den här tidsramen så att lokala gemenskaper ska 

kunna dra nytta av energin som skapas av evenemang som 

hålls före WSC och för att underrätta medlemmar om den 

kommande granskningsperioden och förhoppningsvis 

maximera antalet deltagare i workshops för granskning och 

input. Den första rundan av granskning och input laddades 

ner 830 gånger och 397 paket av granskningsmaterial 

skickades ut. Vi fick in 103 svar med input. Vi skulle vilja höra 

ifrån flera medlemmar under vår andra gransknings och 

input period. Svarsenkäten online kommer att aktiveras igen 

när vi börjar distribuera materialet. 

Arbetsgruppen träffades den 5-7 november 2009 och 

kommer att träffas igen den 28-30 januari 2010 för att 

fortsätta skissa på resterade material och börja lägga in 

gemenskapens feedback från gransknings och input 

processen. Ett område där era bidrag vore till stor hjälp är 

när det är dags att lämna in material för kapitlen om Moving 

Beyond Social Acceptability och the Journey Continues. 

Vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar för 

era bidrag, vi har fått in källmaterial från hela vår världsvida 

gemenskap. Den senaste workshopen för “Living Clean” 

hölls nyligen vid CANA/CCNA konventet där fler än 

etthundrafemtio medlemmar tillhandahöll källmaterial för 

de här kapitlen. Vi uppmuntrar alla andra att vara delaktiga i 

vår bok genom att dela med er av era erfarenheter!

Vi fortsätter att använda diskussionsforumet för “Living 

Clean” på: http://www.naws.org/lc/ för att samla input 

och få feedback på projektet. 

Service System
Vid deras möte i juli började Service System arbetsgruppen 

överväga alternativ för olika modeller med fokus på 

bara den strukturella komponenten. För att vägleda den 

ansträngningen gick arbetsgruppen igenom en lista på 

de största utmaningarna i vårt nuvarande system som 

identifierats i diskussioner på workshops under flera år, runt 

om i världen, såväl som i våra samtal i styrelsen. Efter att ha 

skapat flera möjliga idéer för strukturen “duglighetstestade” 

de alternativen för att se hur väl de skulle fungera för att 

möta våra behov av serviceutförande. Duglighetstest är 

en strukturerad process för att granska och förfina idéer 

och arbetsgruppen kommer att fortsätta undersöka olika 

möjligheter och kommer att överväga alternativ för flera 

komponenter i systemet under de kommande månaderna. 

Under oktober månads styrelsemöte ägnade vi en del tid 

av vår agenda till att bekanta oss med arbetsgruppens 

tankar genom att genomgå en förkortad version av 

duglighetstestningen. Efter den processen gav vi 

arbetsgruppen input för deras kommande möte då de 

kommer att börja revidera de strukturella komponenterna.
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Vi planerar ytterligare ett gemensamt möte med 

arbetsgruppen i januari för att vidareutveckla de alternativ 

vi kommer att tala med delegaterna om vid WSC 2010. 

Vi ägnade också tid åt att utforska idéer för säte vid WSC 

och kommer att använda vårt gemensamma möte med 

arbetsgruppen till att klargöra om våra tankar för WSC 

och servicesystemet fungerar ihop. Idealt sett bör frågan 

om säte vid WSC och arbetet med servicesystemet vävas 

samman eftersom de är avhängiga av varandra. När vi 

diskuterade frågan om säte vid konferensen granskade och 

utforskade vi syftet med världsservicekonferensen – varför 

vi alla samlas vartannat år och vad vi hoppas uppnå vid 

konferenserna. Kopplat till syftet finns behovet att ta hänsyn 

till kostnaderna för evenemanget. De har ökat avsevärt 

sedan vi började bekosta delegaterna och ett av målen 

med att överväga säte vid konferensen är att säkerställa att 

den på bästa sätt nyttjar gemenskapens pengar. Ytterligare 

information för diskussion och överläggningar kommer 

att finnas i januarinumret av NAWS News och i Conference 

Report i mars. Under tiden uppmanar vi er att läsa avsnitten 

i Conference Agenda Report som har att göra med Service 

System och NAWS resurser och som innehåller mera 

information om båda de här ämnena.

Vid vårt oktobermöte avslutade vi också visionsuttalandet 

som vi kommer att lägga fram för godkännande genom 

CARen vid 2010-års konferens. För att ge en kort bakåtblick: 

vi förfinade det befintliga visionsuttalandet för NAWS med 

en målsättning att omfatta service i NA som helhet, snarare 

än bara NAWS serviceansträngningar. Vår förhoppning 

är att “En vision för NA-service” kommer att tjäna som ett 

förenande ideal för oss alla att sträva efter och ska komma att 

vägleda oss i alla våra ansträngningar att föra vårt budskap 

om tillfrisknande vidare. 

Self-Support
Så som vi rapporterade i förra numret av NAWS News höll 

arbetsgruppen för Self-Support sitt sista möte under samma 

helg i juni då styrelsen hade möte. Arbetsgruppen hann 

med mycket arbete under det mötet och med hjälp av 

gemenskapens input fattade de beslut om revideringar av 

de två råtexterna för pamfletterna om självförsörjande. Vid 

styrelsemötet i oktober sa vi ja till att de två texterna ska ingå 

i CARen i godkännandeformat. 

Vår förhoppning är att de nya självförsörjandepamfletterna 

ska öka medvetenheten bland våra medlemmar om vikten 

av självförsörjande och enskilda bidrag till NA. Vi hoppas 

också att uppmuntra grupperna att bidra direkt till varje 

servicenivå som ett sätt att börja arbeta emot ett stabilare 

flöde av medel som bättre täcker kostnaderna för service på 

alla nivåer. 

De två pamfletterna i godkännandeformat kommer att 

finnas med som bilagor i CARen: det kortare verket med 

mera grafisk utformning, Funding NA Services, och den 

längre mera textbaserade, Money Matters: Self-Support in NA. 

CARen kommer att innehålla två motioner för att godkänna 

pamfletterna, en för att ersätta de befintliga IPerna #24 och 

#25 med Money Matters: Self-Support in NA och en för att 

ersätta IP #28 med Funding NA Services.

In Times of Illness
Arbetsgruppen för In Times of Illness

träffades för sista gången den 18-20 juni, 

2009. Inkomna svar från granskningen av 

råtexten samlades ihop och överlämnades 

till arbetsgruppen. Mötet producerade 

en lista av revideringar som avspeglas i 

godkännadeformatet. Arbetsgruppens 

medlemmar anser att förändringarna är ett 

resultat av noggranna diskussioner och ett 

gruppsamvete. Styrelsen röstade för att godta den reviderade 

råtexten vid oktobermötet. Godkännandeformatet av det 

reviderade häftet kommer att finnas med som en bilaga i 

2010-års Conference Agenda Report och CARen kommer att 

innehålla en motion om att godkänna det reviderade häftet.

Input för revideringen var överväldigande positiv och 

tankarna som samlades in från gemenskapen bidrog till 

att förbättra råtexten. Det reviderade häftet skapades med 

originalet som utgångspunkt. Inget har tagits bort, bara 

flyttats om lite och uppdaterats. Vi har valt att använda 

en varm, inbjudande ton och ett språk som är jämförbart 

med Basic Text. Vi lade till tips om hur andliga principer 

kan tillämpas genom alla avsnitt, med särskilt fokus på 

att arbeta med stegen tillsammans med en NA-sponsor. 

Nyckelbegreppen repeteras genom hela häftet eftersom 

vi ansåg att upprepningar kan vara till hjälp. Läsare kan 

använda innehållsförteckningen för att snabbt hitta det 

avsnittet som möter ett omedelbart behov eller läsa häftet 

i sin helhet.

På liknande sätt som i originalet är revideringen indelad i 

avsnitt för att hjälpa en medlem som står inför en särskild 

utmaning. Häftet innehåller nya avsnitt som specifikt riktar 

sig till mental hälsa, kronisk sjukdom, dödlig sjukdom och 

att stödja medlemmar som har sjukdomar. Häftet har också 

uppdaterats och utökats gällande erfarenhet som rör sig 

inom originalets avsnitt ”Att informera professionella i 

sjukvården”, ”Medicinering i tillfrisknandet” och ”Akutvård”. 

För att komplettera informationen i de här avsnitten har vi 

tagit med träffande citat från medlemmar och från Basic 

Text och Det fungerar: hur och varför. Vi är glada att kunna 

lägga fram en uppdaterad version litteratur som vi anser 

representerar de många rösterna av erfarenhet, styrka och 

hopp i NA.
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EKONOMISK UPPDATERING
NAWS ekonomiska situation är väsentligen oförändrad. 

Gemenskapens bidrag visar en fortsatt neråtgående 

trend men vi har kunnat begränsa kostnader inom 

specifika områden såsom offentliga relationsaktiviteter. 

Våra resekostnader har stabiliserats, men de tjugotvå 

förfrågningarna om medverkan före WSC 2010 kommer 

att bli en ekonomisk utmaning. Vi fortsätter att söka sätt 

att ytterligare minska kostnader. Som vi har sagt kommer 

vi att ta upp en diskussion om distribution av publikationer 

och en fördjupad diskussion om NAWS finanser i CARen. Vi 

började göra ekonomiska uppdateringar i NAWS News under 

den här konferenscykeln och vi kommer att tillhandahålla 

en fullständig ekonomisk diskussion i CARen. Precis som 

med vilken som helst ekonomisk situation är det inte bara 

ett område som kan korrigeras för att ge en positiv effekt 

på alla områden. Alla ekonomiska aspekter hänger ihop. Vi 

kan till exempel minska på vårt ekonomiska samarbete med 

regioner när det gäller offentliga relationsaktiviteter, men vi 

skulle då riskera att beroende som annars skulle hänvisas till 

vårt program av tillfrisknande inte får höra talas om NA från de 

professionella. Å enda sedan kan vi minska våra ekonomiska 

utlägg för samverkansevenemang med regionerna, men 

å andra sidan måste vi fråga oss vad kostnaden skulle vara 

för en lidande beroende. Det är uppenbart att vårt största 

bekymmer är vår förmåga att fortsätta tillhandahålla service 

för vår världsvida gemenskap. 

RESOR
Vi har ett exempellöst antal av tjugotvå resor planerade från 

och med idag och till WSC 2010! Många av dessa förfrågningar 

kom in kort efter att vi sagt nej till fler förfrågningar än vi kan 

minnas under senare tid. Nästan alla zonforum har planerat 

in möten för att diskutera CARen eller CATen, eller båda, och 

vi har fått in flera andra förfrågningar. Utöver det kommer 

vi att vara värdar vid en worldwide workshop i Peabody, 

Massachusetts och närvara vid en workshop i Japan.

WCNA 33 BARCELONA, 

SPANIEN
Med över 5 500 registrerade 

och uppskattningsvis ungefär 

6 000 deltagare upplevde vi 

ett anmärkningsvärt firande 

av tillfrisknande. Medlemmar 

från sextiofem länder var i 

Barcelona för det här speciella 

evenemanget som vi ser som en investering i att uppfylla vår 

vision. Tårar av tacksamhet flödade fritt vid den geografiska 

countdownen när medlemmar hurrade, kramades och 

höjde sitt lands flaggor. Mångfalden hos vårt medlemskap 

visades upp fullt ut i Barcelona och vi tror att det är första 

gången som amerikaner var i minoritet på ett världskonvent.

Redovisningen för WCNA 33 är ännu inte färdigställd, men 

vi vet i alla fall att de förutsedda inkomsterna och utgifterna 

ungefär stämmer överens med budgeten som antogs vid 

WSC 2008. Vi kommer att tillhandahålla mera detaljer vid 

konferensen. De offentliga relationsansträngningarna för 

WCNA 33 tycks ha varit framgångsrika. Vi hade positiva 

resultat i media för det här konventet vilket är direkt kopplat 

till den PR firma som noggrant utbildade lokala medlemmar 

och genomgripande informerade pressen om Anonyma 

Narkomaners program och traditioner. Vi har fortfarande 

kontrakt med PR firman fram till och med den 31 december 

2009 och vi kommer att ha mera detaljerad information att 

rapportera under 2010. 

WORLDWIDE WORKSHOP
En höstlig worldwide workshop hölls den 20–22 november 

2009 i Peabody, Massachusetts. Världsvida workshops är 

fantastiska tillfällen att interagera med medlemmar från 

olika geografiska platser. Vid den här världsvida workshopen 

hade vi två spår att arbeta enligt – en för medlemmar med 

mera serviceerfarenhet och den andra för medlemmar som 

är nyare i service eller dem som kommer tillbaka till service 

efter ett uppehåll. Som många av er kanske minns inleddes 

världsvida workshops som ett sätt att interagera med lokala 

medlemmar: de var inte riktade till RDar eftersom NAWS 

regelbundet närvarar vid zonforummöten och är i tät kontakt 

med RDar. Vi räknar med att göra flera förändringar av de 

världsvida workshoparna under den kommande cykeln, 

bland annat gällande fokus och mottagare för evenemangen. 

Vänligen gå till http://www.na.org/?ID=nawsevents-

event-reg för mer information om kommande workshops.

Vi planerar för närvarande också en workshop i Japan i 

december med medlemmar från Sydkorea som deltagare. 

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL 
Hälsningar igen från er Human Resource Panel. Vi avslutade 

nyligen vårt oktobermöte som hölls i Chatsworth, 

Kalifornien. Vi ägnade mycket av vår tid till att revidera vår 

nomineringsprocess och titta på olika sätt att förbättra 

den. Medan en stor del av processen förblir oförändrad, 

redigerade vi och ändrade fokus på några av frågorna vi 

ställde under den förra cykeln och vi tog också bort två 

som förut var del av det vi kallade General Information 

Form (GIF). De två frågorna har varit del av konferenspaketet 

under tidigare cykler. Vi är säkra på att de här förändringarna 

kommer att hjälpa konferensdeltagarna att få den allra 

tydligaste bilden av de nominerade när de ska besluta vem 

som är bäst lämpad att tjäna WSC.

Det här är en väldigt aktiv tid under cykeln för oss och vi 

är fullt upptagna med nomineringsprocessen. Precis som 

under tidigare cykler kontaktade vi i mitten av september 

alla Word Pool medlemmar som har åtta eller fler år 
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drogfria och ett intresse att övervägas för nominering 

till World Board, HRP eller som cofacilitator och bjöd in 

dem till vår process. Tidigare i cykeln kontaktade vi också 

alla regioner, World Board och zoner (RBZ processen) och 

inbjöd dem att föra fram potentiella kandidater till HRP för 

vårt övervägande. Vi är glada att rapportera att vi från det 

här “uppropet om kandidater” har en betydande pool av 

intresserade medlemmar att utvärdera och välja ifrån för er 

att överväga vid WSC 2010. 

Det finns för närvarande 896 medlemmar i World Pool. 

Enligt policykrav tog vi nyligen bort de medlemmar vars 

information inte har uppdaterats på tre år. Vi uppmuntrar 

alla som har tagits bort att lägga in sin information i World 

Pool igen om ni är intresserade att övervägas i framtiden. 

Som alltid välkomnar vi alla synpunkter och frågor. 

Välkomna att kontakta oss på hrp@na.org eller genom att 

kontakta Roberta på NAWS på 818-773-9999 x121. 

KALENDER FÖR 2009–2010

Worldwide Workshop
11–13 december 2009, Nagoya, Japan

Deadlines

25 november 2009
Conference Agenda Report tillgänglig på engelska

25 december 2009
Conference Agenda Report tillgänglig i översättning

25 januari 2010
Conference Approval Track material tillgängligt

1 mars 2010
Deadline för regionala rapporter

25 april – 1 maj 2010
World Service Conference


