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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. 

Living Clean: The Journey Continues, vår gemenskapsgodkända bok, finns tillgänglig som inbunden och 

pocketbok. Båda säljs för 8.75 dollar. Den elektroniska versionen kommer att släppas snart. Det finns fort-

farande kvar böcker av den begränsade, handnumrerade minnesupplagan och de kostar 30 dollar. Minnes-

upplagan av Just for Today finns också kvar och kostar 30 dollar. 

Vi har elektroniska versioner av Basic Text, Sponsorship och It Works: How and Why tillgängliga. Dessa finns 

att få på Amazon och iTunes butikerna med länkar på vår hemsida.

WCNA 35: då vi firar 60 år av tillfrisknande (vårt diamantfirande) på det här världskonventet i Philadelphia 

lever vi verkligen upp till temat “Färden går vidare”. Gå till www.na.org/wcna för uppdateringar. 

Service System: vi avslutar nu våra fälttestningar av det vi nu kallar GSF:er och LSK:er. Delvis som ett resul-

tat av dessa fälttester har vi beslutat att erbjuda beslut om lokal service vid 2014-års konferens och att fort-

sätta samla information om service på stat/nation/provins nivå. Beslut om lokal service kommer att finnas 

i 2014-års CAR och om konferensen antar dem kommer övergångsplanen som kommer att finnas i CAT:en 

också att erbjudas. Vi fortsätter att lägga ut redskap och uppdateringar om projektet online allteftersom de 

blir tillgängliga på: ww.na.org/servicesystem.

Zoner: vi fortsätter att tala om zonernas roll i ett nytt servicesystem och det finns mer om det ämnet i det 

här numret av NAWS News. En idé vi har att göra med hur många zoner som skulle vara mest effektivt inom 

USA. Vad tror ni om någonstans mellan tre till sex zoner i USA istället för åtta? Skriv och säg vad ni tycker: 

worldboard@na.org.

Världsservicekonferensen: vi överväger ett par specifika förslag som har att göra med WSC. Ett är att inrätta 

ett behovsbaserat snarare än automatisk finansiering av delegater till WSC. Det andra är att eliminera när-

varon för alternerande delegater vid konferensen.

Säte vid WSC: vi gör ingen rekommendation för en ny policy för säte vid konferensen innan vi som kon-

ferens kan nå en bättre gemensam förståelse om hur vi vill att en framtida WSC ska se ut. Under tiden re-

kommenderar vi att konferensen inte tilldelar säte till några nya regioner förrän vi nått den gemensamma 

förståelsen.    

Projektet för An Introduction to NA Meetings: vi uppskattar all input vi har fått—åtminstone 5 länder och 19 

stater—där de flesta indikerade att medlemmarna tycker om den här resursen som den är. Det kom några 

värdefulla förslag om mindre förändringar och de avspeglas i godkännandeformatet som kommer att fin-

nas med i CAR:en.
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Projektet för traditionsboken: vi har fått in input från dem som har hållit workshops i gemenskapen med 

hjälp av den första sessionsprofilen som vi skapade för det här projektet. För att börja samla in input spe-

ciellt inriktad på var och en av traditionerna har vi skapat nya workshops—en standard 90-minuters profil 

och en kortare 20-minuters workshop för användning i gruppen. Vi tycker att det är spännande att lägga 

till nya vägar för delaktighet i insamlandet av input. Ni finner materialet online och kan lämna input genom 

projektets hemsida på www.na.org/traditions.

Online Webinarer—dela erfarenhet: deltagandet på våra online webinarer har ökat och vi skulle vilja upp-

muntra fler distrikts och regionala ordföranden att delta. Områden av service som vi vill föra samman är 

konvent, S&I och OR. Om du vill komma med och diskutera frågor om svar med andra som gör service på 

dessa områden, var snäll och skicka in ditt namn, din e-post adress, position som betrodd tjänare och namn 

på region och/eller distrikt till events@na.org för konvent; handi@na.org för S&I tjänare och PR@na.org för 

OR/OI betrodda tjänare.  

Webinar för WSC deltagare: vi hade vår första webinar för konferens deltagare och anser att det var en 

framgång. Vi ser fram emot flera.

Ekonomi: vi har gjort ett åtagande att tillhandahålla service i hela världen, vi älskar alla NA och vi är stolta 

över att gemenskapen finns i 129 länder. Låt den kärleken och stoltheten avspeglas i våra handlingar och 

bidra ekonomiskt genom vår portal på www.na.org/contribute. 

En ökning av frakt och litteratur kostnader är planerade för januari 2014. Mer information finns i Product 

Update och den fullständiga versionen av det här numret av NAWS News.

HUR KAN VI HJÄLPA TILL??
För mer än två årtionden sedan började världsservice en process som fokuserad på hur vi ska förbättra NA-
service. Med början i världsservicens inventering 1992 och med en fortsättning in i detta årtionde har vi tittat 
på servicefrågor som har att göra med grupper, medlemmar, distrikt och regioner. Vi har samlat inte och rap-
porterat om information från Ämnesfrågor för diskussion (IDT:er) såsom Infrastruktur, En atmosfär av tillfrisk-
nande, Ledarskap, Vår frihet – vårt ansvar osv. Vi gick igenom all data och alla involverade tycktes hålla med 
om att apati, brist på betrodda tjänare för att föra budskapet om tillfrisknande vidare, lågt GSR-deltagande, 
dåligt flöde av medel och otillräckligt tillhandahållande av service (till exempel telefonlinjer där ingen sva-
rade) var några av våra problem. Ingen tycktes förneka dessa fakta. Den mest efterfrågade workshopen vi har 
haft är att hjälpa medlemmar att engagera sig i service och att bygga starka hemmagrupper. 

För mer än fem år sedan föreslog världsservice att vi skulle påbörja en omfattande förändring från en ser-
vicestruktur till ett system som vi hoppades skulle bidra till att lösa en del av våra ständigt pågående pro-
blem. Världsservicekonferensen höll med och tillsammans beslutade vi oss för att gå vidare. Det här försla-
get var ingen magisk engångslösning, ingen av oss förväntade sig att vi över en natt skulle ha alla pengar 
som behövs för att utföra service, att alla GSR:er skulle delta i distriktsservice och att vi hade ett överflöd av 
betrodda tjänare. Vi började snarare bygga på vår grund, vårt huvudsyfte. Med det i tankarna var vårt första 
jobb att revidera En vision för NA-service.

Vi har diskuterat frågorna om Infrastruktur och Vårt servicesystem under de senaste fyra åren. Vi anser 
att det nu är dags att ta resultaten från de diskussionerna, inklusive informationen som samlades in från 
2008-års CAR (Konferensens agendarapport) och går vidare till att lägga ramen för en rekommendation 
som gemenskapen kan överväga. Vår befintliga servicestruktur utvecklades för en gemenskap men helt 
andra behov än de vi idag har globalt. På grund av detta är det inte förvånande att vi har volymer av in-
formation om ineffektiv service. Men vi har också hört om nya och kreativa idéer som lokala NA-gemen-
skaper har antagit och vi hoppas kunna bygga på dessa. 

Från 2008-års projektplan för servicesystemet.
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