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Sånt som är på gång i Världsservice 

som du kanske vill känna till...
Vi uppmanar er att e-posta eller kopiera upp den här sidan till intresserade medlemmar

och era distrikt (DSK) och regioner (RSK). 

Ni kan hjälpa till med Service System projektet genom att berätta för oss om era bästa arbetssätt. Vad gör ni i er 

NA-gemenskap som bidrar till att förbättra utförandet av service, till att bygga kommunikation och samverkan 

och att mer framgångsrikt föra vidare budskapet till den beroende som fortfarande lider?

Uppdaterade redskap för denna cykels Ämnesfrågor för diskussion (IDTs)—Ledarskap; Kommunikation; och Vår 

Frihet, Vårt Ansvar—fi nns tillgängliga online på http://www.na.org/?ID=IDT-IDT.

Råtexter för granskning-och-input av självförsörjningspamfl etterna Keeping It och Giving It Away, och förslag till 

revideringar av In Times of Illness, är ute för gemenskapens påseende fram till och med 30 maj 2009. Ni får till-

gång till dessa råtexter online på http://www.na.org/?ID=conference-index där användarnamnet och lösenordet 

är WSC2010. Det går också bra att ge feedback online. 

Det fi nns en enkät online för att samla in gemenskapens input för bokprojektet “Living Clean.” Bli delaktig genom 

att gå on på http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project

Om er region vill övervägas för säte vid WSC 2010, och ni inte bildats genom delning av en befi ntlig region, vänli-

gen kontakta oss före den 1 april 2009. Och vi söker och är öppna för alla tankar ni kan ha, och som ni vill att vi ska 

beakta, om hur tilldelning av säte vid WSC bör ske! 

Precis som resten av världen står vi inför en del ekonomiska utmaningar. Kostnaderna för utvecklingslitteratur, 

översättningar, gemenskapsutveckling och workshops, WSCs publikationer, frakt, off entliga relationer och Världs-

servicekonferensen (WSC) har ökat. Trots det kunde vi tillhandahålla gratis eller subventionerad litteratur till ett 

värde av över $625,000 å era vägnar till medlemmar runt om i världen under perioden juli 2007 och juni 2008 och 

nästan upp till $400,000 under de första sex månaderna av det här räkenskapsåret.

Vi skulle också vilja höra vad ni tror orsaken är till att regionala bidrag inte kommer till NAWS trots att regionernas 

kostnader har minskat genom att alla delegaters resor till WSC bekostas. Vi vill gärna höra ifrån er.

Från och med den 1 april 2009 kommer det att införas ändringar i fraktkostnader från WSO Chatsworth, Kanada 

och Europa. Från och med den 1 juli 2009 kommer översatta versioner av den första delen av Basic Text att kosta 

$7.50 och litteratur från WSO Europe kommer att prissättas i Euro.

Worldwide workshops är inbokade i Oakland, Kalifornien den 27 februari–1 mars 2009 och i Boston, Massachu-

setts, den 20-22 november 2009. Planering pågår för workshops i Japan och i Mellanöstern. Vänligen gå till http://

www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg för mer information.

Vi arbetar med att beta-testa http://web.na.org, den nya versionen av Narcotics Anonymous gemenskapens hem-

sida.  Den omfattar nya detaljer i design som syftar till användarvänlighet. Ta er en titt och pröva den. Om ni upp-

täcker problem, vänligen skicka ett mejl till webmaster@na.org. 

WCNA-33 sker den 20–23 augusti 2009 i Barcelona! Det senaste Världskonventet i Europa var 1995 och nästa kom-

mer att hållas 2027. Kom med oss på den här unika möjligheten att fi ra både vårt tillfrisknande och vår mångfald. 

Vänligen besök http://www.na.org/?ID=wcna-index. 

Human Resource Panel distribuerar ett nytt formulär i mars som måste fyllas i för alla kandidater som nomineras 

av regioner, zoner och World Board. Deadline för att lämna in nomineringar är den 31 oktober. Personer som vill 

övervägas för nominering behöver lämna in eller uppdatera sitt World Pool formulär fore den 31 augusti. 

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

KONFERENSCYKEL 

FORTSÄTTER ATT GÅ 

FRAMÅT!

World Board träff ades i Chatsworth, 

Kalifornien den 21–24 januari 2009 

och vi hade ett produktivt första 

möte för det nya året. Vår dagordning 

kretsade kring konferensens projekt och den aktuella 

ekonomiska bilden för NAWS. Utöver det diskuterade vi 

ändringar i fraktkostnader för USA och översättningar av Basic 

Text, vi diskuterade WCNA 33, de överlämnade motionerna 

och hade under en halv dag möte med Human Resource 

Panel. Dessa aktiviteter täckte inte hela vår dagordning, men 

de ger en liten inblick i vad vi ägnade vår tid åt.

Den nuvarande ekonomiska bilden för NAWS speglar den 

globala ekonomiska nedgången. Medan vi har tagit mått 

och steg för att minska övergripande kostnader för off entliga 

relationsaktiviteter och förfrågningar om besök, förblir vi 

optimistiska om att vår nuvarande ekonomiska situation kan 

vändas i positiv riktning. 

Vi kommer att släppa råtexter av Självförsörjningspamfl etterna 

och In Times of Illness under en nittio dagars gransknings och 

input period den 1 mars. Vi tror att när medlemmar och 

kommittéer går igenom pamfl etterna om självförsörjning 

kommer var och en av oss att få en ny förståelse av vad det 

betyder att vara självförsörjande och hur pengar används. 

Knutet till självförsörjande och ansvar är fraktkostnaderna till 

gemenskapen i USA som inte har ändrats under tio år trots 

att kostnaderna för frakt har ökat dramatiskt. 

Vi ägnade en hel dag åt en faciliterad diskussion som 

fokuserade på vårt Service System projekt. Vi har i workshops 

genom åren hört vad som saknas: en inställning att ge tillbaka 

till en gemenskap som har räddat våra liv. Avsaknaden av 

denna inställning tar sig uttryck i oenighet, brist på betrodda 

tjänare och minskande ekonomiska resurser och samverkan. 

Service System projektets syfte är att vara till hjälp i att hejda 

en utveckling av åtskillnad mellan serviceinsatser genom att 

arbeta med vår gemenskap och världsstyrelsen.

Vi ägnade tid till att gå igenom överlämnade motioner och 

började diskussionerna om hur säte vid WSC ska tilldelas. Vi 

fi ck en uppdatering av “Living Clean” projektet som har fått 

in fl er än 1300 svar på sin online enkät (404 genomförda 

enkäter).

Antalet registrerade till WCNA 33 och utmaningarna med 

evenemangsplatsen i Barcelona avrundade vår dagordning. 

Vi har ungefär 1570 förregistrerrade till konventet i augusti och 

vi ser over olika sätt att maximera användningen av platsen 

och att öka registreringarna. Som vi tidigare rapporterat 

hoppas vi få se 5000 medlemmar på evenemanget i 

Barcelona, vilket för många kommer att vara ett en-gång-i-

livet-tillfrisknande-evenemang vid Medelhavet. 

Slutligen överväger vi sätt att maximera rapportering och 

att spara på produktionskostnaderna för NAWS News, The NA 

Way, och Reaching Out. Vi skapade ett synopsis för framsidan 

på NAWS News och vill uppmana er att sprida denna sida till 

era RSKer och RKMer. Vänligen kontakta oss med era idéer 

eller erfarenheter på worldboard@na.org.

VI SER FRAM EMOT WSC 2010–UPPDATERING 

AV ÖVERLÄMNADE MOTIONER

Med deadline för konferensmotioner för WSC 2010 satt till 

augusti 2009, är det dags för oss att engagera er i en diskussion 

om våra tankar om frågor som togs upp på WSC 2008. Vi 

förstår att många regionala serviceorgan träff as kvartalsvis 

och det kan innebära att det bara fi nns några få regionmöten 

kvar för att samla gemenskapens synpunkter och föra fram 

motioner före deadline. Vi uppmanar delegaterna att skicka 

in sina tankar till World Board så snart som möjligt. 

En av motionerna som överlämnades till oss på WSC 

2008 är Motion #39, som ber World Board att överväga 

uppdatering av NAs uttalande för off entliga media (Public 

Service Announcement, PSA) så snart som möjligt. När vi 

diskuterade detta på vårt januarimöte ansågs det allmänt 

att medan utformandet av ett nytt PSA skulle gagna OI- och 

PR-serviceansträngningar inom gemenskapen, har vi för 

närvarande inte de mänskliga eller ekonomiska resurserna för 

att göra detta. Vi planerar att lägga fram ett förslag vid WSC 

2010 och vi uppmuntrar delning av aktuella ansträngningar 

inom gemenskapen. PR-personalen på NAWS samlar in 

lokalt utvecklade PSAer på både spanska och engelska 

tillsammans med material som vi kan dela med oss av till 

andra NA-gemenskaper. Vi kommer att lägga ut allt det här 

på den lokala resurs sidan när vi har fått de nödvändiga 

tillstånden så att andra kan få tillgång till och använda dessa 

redskap. Vänligen kontakta pr@na.org om ni har frågor eller 

har lokalt utvecklade PSAer som ni vill dela med er av. 

En annan motion som överlämnades med enhälligt 

bifall är Motion #60. Motionen bad oss inkludera en 

SERVICE PAMFLETTER ONLINE

Som vi rapporterade i no-

vembernumret av NAWS 

News, släppte vi nyligen 

två servicepamfl etter Prin-

ciples and Leadership in NA 

Service och An Introduction 

to NA Meetings. Dessa pam-

fl etter fi nns nu tillgängliga 

online med de andra SPerna på http://www.

na.org/?ID=servicemat-svc-pamphlets och 

fi nns också att köpa.
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smågruppssession på nästa WSC att faciliteras av delegater. 

Vi kommer att välja ut intressanta ämnen samt faciliterare 

bland nuvarande delegater. Sessionen kommer att vara 

ett tillfälle för delegaterna att diskutera frågor av särskilt 

intresse i sina regioner, dela med sig av arbetssätt och 

lösningar och att öka kommunikation. Vår förhoppning är 

att den här sessionen kommer att ge utrymme för delning 

av tankar och också bygga enighet, medan den fungerar 

som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner genom hela 

konferenscykeln. 

Motion #71 bad oss att göra materialet från Candidate 

Profi le Reports (CPRs) för World Board, Human Resource 

Panel (HRP), och cofacilitatorerna tillgängligt för alla 

delegater före konferensen på samtliga språk för regioner 

med säte på konferensen. Vi förstår delegaternas behov och 

önskan att fatta välbetänkta beslut i val av betrodda tjänare. 

Vi ser utmaningar med att försöka förverkliga detta inom två 

olika men sammanlänkade områden. En utmaning är att 

sprida information före WSC och distribution av personlig 

information och bilder utanför konferensen. Den andra är 

det realistiska i att försöka göra informationen tillgänglig på 

alla representerade språk, vilket skulle utmana vår förmåga 

att fi nna resurser att göra detta och kostnaden för att göra 

det. Det är inte något vi för närvarande kan göra med något 

tryckt material för konferensen. Ryska, italienska och japanska 

är bara några exempel på språk som vi för närvarande inte 

har några publikationer eller rapporter översatta till av NAWS. 

Men alla tre är exempel på språk där vi betalar översättare 

att närvara vid konferensen och hjälpa delegaten. Vi kunde 

tillhandahålla översatta CPRer på spanska vid WSC 2006, 

men kunde inte uppnå samma sak för WSC 2008. På grund 

av begränsade mänskliga resurser kunde vi bara ha ett möte 

på konferensen där det här materialet blev översatt muntligt 

för de spansktalande delegaterna. Och att sprida både 

materialet och översättningarna av det, har en inverkan på 

tidsplanen när HRP ska slutföra sitt arbete. Vi kommer att 

fortsätta undersöka den här frågan och diskutera med HRP 

och rapportera till er vad vi kommer fram till.

Motion #54 överlämnades inte till oss men tycktes ha 

något stöd vid WSC 2008 när den övervägdes. Motionen 

bad WB att i Conference Approval Track (CAT) inkludera 

de faktiska formuleringarna för alla projektplaner, 

budgetar, rekommendationer för att ge regioner säte samt 

servicematerial. Vi hade en lång diskussion under vårt möte 

om för- och nackdelarna med denna idé. Å ena sidan tycks 

den fråga efter en enkel “lathund” över motioner, liknande 

den som fi nns i Conference Agenda Report. Det nuvarande 

försättsbladet av CATen innehåller en lättkopierad, ensidig 

sammanfattning över hela innehållet med en enkel 

beskrivning av varje del. Nackdelen med det här sättet är 

att det lägger större vikt vid motionerna i sig, snarare än 

tankarna som behöver diskuteras vid tidpunkten då CAT-

materialet släpps i januari före konferensen. Vi är inte säkra på 

att det verkligen bidrar till att stödja konferensens uttalade 

önskan att fortsätta röra sig mot ett koncensusbaserat 

beslutsfattande (CBDM). Vi har sett en utveckling av tankar, 

och så småningom motioner till nya ärenden, genom en 

hel cykel av CAR-workshops och hela konferensveckan 

som något bra och skulle inte vilja göra något som hindrar 

den utvecklingen. Tillägget att delegater ska granska 

servicepamfl etterna är ett exempel på hur CAT-material 

kan ändras genom diskussion från det att CATen släpps tills 

det att motionerna faktiskt läggs fram under nya ärenden. 

Vi tror att nya ärenden sessionen vid WSC fortfarande 

behöver genomarbetas och återkopplingen från delegater 

tycks stödja den uppfattningen. Det fi nns mycket vi kan 

erbjuda på försök för vilken konferens som helst, utan att 

det kräver en förändring av konferensens riktlinjer i förväg. 

Vi vill säkerställa att vad vi än erbjuder faktiskt bidrar till att 

vi rör oss i rätt riktning, så vi efterfrågar era tankar om både 

de specifi ka detaljerna i den här motionen och alla andra 

tankar ni kan ha för att förbättra WSC, särskilt sessionen för 

nya ärenden. Det fi nns fortfarande tid innan det materialet 

är utvecklat och släpps ut och vi behöver er återkoppling! 

UPPDATERING AV KONFERENSENS PROJEKT 

LIVING CLEAN 

Projektplanen för den här boken antogs vid WSC 2008, men 

idén om den har funnits som en punkt på “litteraturönskelistan” 

nästan hela tiden sedan 1983. Gruppen enades om att tonen 

och stilen i boken skulle vara samma som i Basic Text: direkt, 

ärlig och rättfram.

Från och med januari 2009 har 404 fullständiga enkätsvar 

samt 121 delvis besvarade enkäter kommit in via hemsidan. 

Vi fortsätter att efterfråga erfarenhet, styrka och hopp från 

våra medlemmar. Enkäten fi nns att hitta på http://www.

na.org/?ID=Living_Clean_Project. Enkäten ligger 

också online på franska, tyska, portugisiska och spanska: vi 

försöker kasta nätet så brett som möjligt för att fånga vår 

gemenskaps röster runt om i världen. Vi får också in skrivna 

svar från medlemmar via mejl.

Arbetsgruppen kommer att träff as igen den 19-21 februari 

2009 i Chatsworth. Mötets fokus kommer att ligga på att 

fortsätta utveckla de första två kapitlen som en förberedelse 

för gransknings och input perioden. Granskning och input 

kommer att inkludera de första två kapitlen och en detaljerad 

skiss för hela boken. Vi vill att gemenskapen ska se vilka 

ämnen vi kommer att ta upp och vill höra synpunkter från 

medlemmar om ämnena och kapitelupplägget. Vi förväntar 

oss att släppa dessa råtexter till gemenskapens granskning 

och input under sommaren 2009.

SERVICE SYSTEM

Vi insåg snabbt den här cykeln att vi, trots att vi bad om 

ert stöd för att påbörja det här projektet, inte hade gjort 

ett tillräckligt bra arbete med att kommunicera våra 
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Råtexter för granskning-och-input av självförsörj-

ningspamletterna Keeping It och Giving It Away, 

och föreslagna revideringar av In Times of Illness, 

fi nns ute för gemenskapens påseende till den 30 

maj 2009. Ni får tillgång till dessa råtexter online 

på http://www.na.org/?ID=conference-index med 

användarnamnet och lösenordet WSC2010. Ni kan 

också ge feedback online.

förväntningar på både projektet och arbetsgruppen. Vi 

ägnade den andra dagen av vårt möte till att backa tillbaka 

något och bättre försöka defi niera omfattningen av vad 

som förväntas av det här projektet. Vi visste att vi står 

inför utmaningar bortom själva servicestrukturen, vilket är 

skälet till att vi kallade det för Service System projektet. Vi 

diskuterade delarna av ett system—strukturen, processen, 

människorna och resurserna: alla fokuserade mot en 

gemensam vision. Vi är lyckligs lottade i NA: det fi nns en 

gemensamt antagen förståelse av varför vi gör det vi gör. 

Vare sig vi kallar det vårt huvudsyfte så som det uttrycks i våra 

traditioner (att föra vidare budskapet till den beroende som 

fortfarande lider) eller om vi beskriver det mera detaljerat så 

som i NAWS visionsuttalande, menar vi alla samma sak. Vi 

har i workshops och gemenskapsdiskussioner under fl era år 

hört om våra kollektiva svårigheter i att hålla vårt fokus och 

vara eff ektiva i våra serviceansträngningar. Återverkningarna 

av den kollektiva oförmågan är många, men vi hör samma 

saker om och om igen runt om i världen. Vi påmindes om 

vad vi sade i 2008 års Conference Agenda Report om den här 

ämnesfrågan i gemenskapen:

Upprepade gånger under de här fyra åren har vi bland mycket 

annan respons hört att vi behöver bättre kommunikation, 

mindre dubblering av ansträngningar, mera utbildning, 

mera eff ektiv delegering och mera stödjande. Intressant 

nog, är allt detta observationer vi gång på gång gjorde 

inom världsservice på 1980-talet och tidiga 1990-talet. 

Många av er minns säkert att vi avbröt allt utom den mest 

nödvändiga service för att ägna vår uppmärksamhet åt 

en inventering och resultaten från den inventeringen 

ledde till en omstrukturering av världsservice, inklusive 

antagandet av vårt visionsuttalande 1996 och skapandet 

av Världsstyrelsen 1998. Nästan omedelbart började vi se 

förbättringar och vi fortsatte föreslå mindre förbättringar 

i strukturen (ie att minska storleken på styrelsen). Medan 

saker och ting naturligtvis inte är perfekta i världsservice 

idag, har de avsevärt förbättrats på alla fronter.

Men medan vi har gjort enorma strukturella ändringar 

inom världsservice har lite ändrats på lokal nivå. Vi föreslår 

inte att lokala serviceorgan ska sluta med allt annat än den 

mest nödvändiga service för att ta sin inventering i åratal, 

men vi tror att vi behöver granska vår servicestruktur igen 

på ett generellt plan. Kanske kan våra kroniska problem 

som nämndes ovan lindras genom en omstrukturering av 

lokal service på något sätt.

Efter mycket diskussion defi nierade vi den övergripande 

frågan för det här projektet som “ Hur kan vi bygga ett system 

av service inom NA som drivs av enighet i syfte och som 

tillåter fl exibilitet som möter de varierande behoven och 

målen i våra NA-gemenskaper?”. Vi vet att det här projektet 

och frågan om säte vid WSC säkert överlappar varandra 

och att vi gjorde rätt i att be om två konferenscykler för 

diskussion av båda dessa frågor. Vi var överens om att en 

gemensam vision är väsentlig för att vägleda alla våra 

serviceansträngningar och arbetsgruppen kommer att 

ombes att förfi na NAWS visionsuttalande så att det talar till 

alla områden av NA-service. Mot slutet av dagen påbörjade 

vi processen med att besluta vilka de kommande stegen 

som behöver tas är och vem som ska göra vad. Vi kommer 

att fortsätta forma det här projektet och tilldela ansvar på 

vårt nästa möte. Vi vill arbeta parallellt med arbetsgruppen 

för att säkerställa ett kontinuerligt kommunikationsfl öde, ett 

delat ansvar och tydligt defi nierade ramar för projektet.

SJÄLVFÖRSÖRJANDE OCH

IN TIMES OF ILLNESS

Vi planerade att släppa råtexter av In Times of Illness och två 

texter om självförsörjande, Keeping It och Giving It Away, för 

granskning och input den 1 mars 2009, med återkoppling 

senast den 30 maj 2009. För att samordna våra utskick 

släpper vi dessa råtexter några veckor tidigare i samband 

med detta nummer av NAWS News och kommer att behålla 

deadline för den the 30 maj. Detta kommer att möjliggöra 

en granskningsperiod av ungefär 100 dagar. Vi kommer 

också att lägga ut dessa texter på vår hemsida och kommer 

att lösenordsskydda sidan så att de inte distribueras till 

allmänheten. Som användarnamn och lösenord kommer 

vi att använda WSC2010 och kommer att behålla samma 

login information genom hela konferenscykeln. Vi hoppas 

att det kommer att göra det lättare för alla medlemmar och 

uppmuntrar er att gå in och stämma av sidan då och då 

under hela cykeln. Gransknings och input paketet innehåller 

en framsidesnotis och även enskilda notiser som beskriver 

materialet för varje projekt som har gransknings och input 

frågor. Vi uppmanar alla att läsa de här råtexterna och lämna 

in input. 

NAWS PUBLIKATIONER—

VART TAR VI OSS HÄRIFRÅN?

NA World Services publicerar för närvarande tre 

kvartalstidskrifter för gemenskapen gratis. The NA Way är vår 

tillfrisknandetidning som ger er rösterna av många beroende 

som kommer samman för att föra vårt budskap vidare 
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runt om i världen. Den distribueras på fem språk till över 

55000 personer, antingen i tryckt form eller via e-post (och 

ytterligare 25000st per kvartal på farsi) och många fl er laddar 

ner den online. NAWS News erbjuder en inblick i vad som 

sker på Världsstyrelsens möten och rapporterar om arbete 

som NAWS gör. Den fi nns tillgänglig på engelska, franska, 

tyska, portugisiska, svenska och spanska och distribueras 

till konferensdeltagare, distrikt och regioner och fi nns också 

tillgänglig online. Reaching Out syftar till att hjälpa inlåsta 

beroende förbli i kontakt med NAs värld utanför institutionen. 

Reaching Out distribueras endast på engelska till bara 2531 

och 35 professionella. Över 7000 exemplar skickas till distrikt 

och nästan 400 exemplar distribueras genom prenumeration 

varje kvartal. Den läggs också ut online. 

De här gratispublikationerna trycks, översätts och har 

omfattande spridning bland regioner, grupper och enskilda 

medlemmar. Även om kostnaderna för produktion och 

distribution stadigt har ökat under de senaste åren har vi stått 

fast vid åtagandet att tillhandahålla dessa värdefulla resurser 

för vår världsvida gemenskap utan kostnad. Vi har nått en 

punkt där produktion, översättning och fraktkostnader 

stadigt ökar och världsekonomin är i ett vanskligt tillstånd. 

Att fortsätta på samma sätt i framtiden kanske inte är ett 

eff ektivt sätt att använda gemenskapens tillgångar. Det 

betyder att vi behöver hjälp av er, våra medlemmar, att göra 

det vi gör i NA närhelst vi når en nivå av medvetenhet som 

visar på att sättet vi gjort saker på hittills inte fungerar längre. 

Vi letar efter en lösning.

Under 2008 spenderade NAWS över $200,000 på konferens- 

och gemenskapspublikationer. Det inkluderar Reaching Out, 

Meeting by Mail, The NA Way, NAWS News, the Conference 

Agenda Report, och the Conference Report. Vi hade cirka 

25% ökning av kostnader mellan 2006 och 2008 för 

konferenspublikationer. Det är huvudsakligen på grund av 

ökningen av översättningar och distribution. Med detta 

i åtanke söker vi aktivt efter sätt att förbättra eff ektiviteten 

och/eller att minska utgifterna. Statistik från NAWS databas 

visar på att många medlemmar får mer än en NA-publikation. 

Elektroniska prenumerationer är också ett leveranssätt som 

drastiskt skulle minska våra distributionskostnader. Det fi nns 

för närvarande 7867 grupper och medlemmar som får The NA 

Way Magazine elektroniskt och många fl er som regelbundet 

laddar ner dem utan att prenumerera. Det representerar en 

liten del av det fullständiga antalet prenumeranter. Vi skulle 

vilja att grupper och medlemmar utvärderade huruvida 

de skulle vara villiga att omvandla sin prenumeration från 

papper till elektronisk eller inte. 

En stor fråga vi ställde oss i våra diskussioner om publikationer 

är vad vi automatiskt skickar ut och till vem. Vi vet att det 

bästa som kan hända när vi skickar ut ett exemplar av The NA 

Way till varje grupp eller ett exemplar av NAWS News till varje 

distrikt eller region, är att någon medlem tar sig tid att läsa 

publikationen snarare än att tro att den bara är distribuerad 

till gruppen som helhet. Och sedan fi nns det ett stort antal 

exemplar som skickas till DSKer och som bara ligger och aldrig 

blir hämtade eller lästa. Medan nästan 40% av våra kostnader 

för The NA Way gäller översättning och distribution på andra 

språk än engelska har vi inte på över tio år diskuterat vilka språk 

vi översätter till eller hur de tas emot eller värderas. Samtidigt 

vet vi att vår förmåga att kommunicera med våra medlemmar, 

hur bristfälligt den än må vara, har förbättrats genom dessa 

publikationer. Så hur ska vi förbättra det vi vet är ett bristfälligt 

system? Vi kan säkerligen inte gå framåt eff ektivt utan er 

hjälp. Vi planerar att utforma frågan bättre och engagera er i 

en diskussion om vad våra framtida ansträngningar gällande 

publikationer bör omfatta. 

Publikationen Meeting by Mail skapades vid en tidpunkt före 

internet. Den skapades för att koppla samman isolerade 

medlemmar och ges ut varannan månad på engelska 

för något over 700 personer. Av de 700 som får denna 

publikation får över 400 också The NA Way. Vi har för avsikt 

att lägga ner denna publikation efter ytterligare två nummer. 

Nästa nummer kommer att ge oss tillfälle att informera 

prenumeranterna om detta och det andra numret ger dem 

möjligheten att på något sätt säga adjö till publikationen. Vi 

planerar att engagera dem i att utforska nya idéer om hur vi 

skulle kunna möta deras behov på andra sätt.

EKONOMISK UPPDATERING

Vår ekonomiska bild förblir dyster, vi fortsätter att spendera 

mycket mer per månad än vi får in genom litteraturförsäljning 

och bidrag från gemenskapen. Fram till den 31 december 

2008 var våra utgifter över $350 000 högre än våra inkomster. 

En del av detta beror på den inverkan övergången till 

sjätte upplagans Basic Text och brons medaljerna och 

en del beror på att november och december vanligen 

är långsamma månader för oss, men trenden av ökade 

kostnader och utplanande inkomster fi nns kvar. Vi tror att vi 

handlar ansvarsfullt för att hejda denna neråtgående trend 

genom att handla omedelbart gällande fraktkostnader 

och genomgripande revidera våra publiceringskostnader. 

Vi har också en arbetsgrupp som ser över världskonventet, 

men vi tror att det kommer att vara en mera långsiktig 

lösning eftersom alla kontrakt redan är påskrivna fram till 

2013. Vi nämnde i det förra numret av NAWS News att vi alla 

behöver dela ett mer jämlikt ekonomiskt ansvar. Vi behöver 

dessutom hjälp från våra partners för att fortsätta svara an på 

NAWS Annual Report

1 juli 2007–30 juni 2008 

Den här rapporten finns nu tillgänglig 

online på http://www.na.org/?ID=reports1 

och ett exemplar finns med i detta utskick till 

konferensdeltagare. .
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servicebehoven i vår gemenskap.

Vi vill fortsätta göra sådant som hjälper oss att röra oss emot 

att fullfölja vårt visionsuttalande. Vi tillhandahåller gratis 

litteratur till gemenskaper runt om i världen för att hjälpa 

varje beroende att erfara vårt budskap om tillfrisknande på 

sitt språk och kultur och vi tror att detta syfte är av största vikt 

för växande gemenskaper. NAWS och NA-gemenskaper runt 

om i världen samarbetar i en anda av enighet och samverkan 

i en ansträngning att fullgöra vårt huvudsyfte. För att hjälpa 

oss genomföra detta deltar vi globalt i zonmöten. Slutligen är 

det vår önskan att NA har universellt erkännande och respekt 

som ett program för tillfrisknande: genom vårt deltagande 

på evenemang blir professionella medvetna om att NA är en 

resurs för samhället och kommer förhoppningsvis att hänvisa 

beroende till NA-möten. Alla dessa serviceansträngningar 

representerar vårt åtagande för principen att “ingen beroende 

som söker tillfrisknandet behöver dö av beroendets fasor”. Vi 

hoppas att våra partners i service—medlemmar, grupper, 

distrikt och regioner—ser denna service som avgörande 

för att fullfölja vårt organisatoriska syfte och hjälper till att 

säkerställa att bidragen fortsätter att fl öda.

Vi har implementerat en minskning av bekostandet av resor 

och material vid workshops och PR-evenemang. Vi gav eller 

subventionerade litteratur för över $600,000 under förra 

räkenskapsåret och nästan $400,000 under de första sex 

månaderna av detta räkenskapsår. Självklart skulle vi kunna 

sluta göra detta, men vi hoppas desperat att inte behöva 

göra det. Vi behöver ert stöd för att säkerställa kontinuiteten 

av service och stöd till medlemmar runt om i världen. 

Våra mål som en världsvid gemenskap med fl er än 53000 

möten i 130 länder förverkligades genom översättningar 

och vårt budskaps tillgänglighet i hela världen, genom 

gemenskapsutvecklingsresor och workshops, genom att 

tillhandahålla information om NAs program på professionella 

evenemang och genom att hjälpa medlemmar med 

service- och tillfrisknanderelaterade frågor. Vi behöver ert 

ekonomiska stöd för att uppnå våra kollektiva servicemål.

Vi skulle också vilja höra era tankar om hur man kan förbättra 

fl ödet av bidrag till NAWS för att stödja utförande av service. 

Känn er välkomna att kontakta oss på worldboard@

na.org med era kommentarer, förslag och lösningar. Vi tror 

att vi tillsammans kan fortsätta vår gemenskaps tillväxt så 

att beroende har möjligheten att erfara tillfrisknande på sitt 

eget språk och kultur.

FÖRÄNDRINGAR I FRAKTKOSTNADER,

ÖVERSATTA TEXTER OCH WSO-EUROPA

Frakt

Vi nämnde tidigare att fraktkostnaderna har förblivit de samma 

under mer än tio år och noterade hur det har påverkat oss. 

Under det senaste räkenskapsåret översteg NAWS’ kostnader 

för frakt budgeten med $150,000. Betänk att den förlorade 

summan skulle bekosta mer än 13500 Basic Text för nya 

medlemmar. 

Efter långa diskussioner och överläggningar fann vi att det 

mest ansvarsfulla handlingssättet är att öka priset för frakt 

på samma sätt som stora delar av världen har tvingats göra 

under det senaste året. Ökningen avspeglar vad det faktiskt 

kostar att skicka en beställning. Tabellen nedan skissar upp 

fraktkostnader som kommer att gälla från och med den 1 

april 2009 för beställningar som skickar från Chatsworth och 

Canada. Fraktkostnader för beställningar från WSO Europe 

kommer också att ändras för att stämma med fraktpriser från 

Chatsworth och gälla från den 1 april 2009. 

Priser per den 1-apr-09

Total Beställning Nuvarande EEUU/CAN Europa

$0.01 – $25.00 $2.50 $5.00 €5.00

$25.01 – $50.00 $3.50 $7.00 €7.00

$50.01 – $150.00 7% 15% 15%

$150.01– $500.00 6% 12% 12%

$500.01 and over 6% 6% 6%

En expeditionskostnad om 5% kommer att tas ut på beställningar 

under $500 gjorda direkt i butiken

Ändringarna i de första fyra kategorierna kommer nu att 

täcka de faktiska kostnaderna för att skicka beställningarna. 

En del av er kanske noterar att litteratur beställningar över 

$500 är oförändrade. Volymen av beställda böcker och 

nyckelringar täcker tillfredställande kostnaden för dessa 

sändningar, om än inte helt och hållet. Våra ändringar för 

frakt är också menade att inte underminera distribution via 

distrikt, regioner och kontor. Kontrakterade kontor har redan 

under det senaste året anammat ökningen i fraktkostnader 

eftersom vi tar ut faktiska fraktkostnader av dem. Väldigt få 

kostnader har förblivit de samma under de gånga tio åren. 

Allteftersom våra fraktkostnader har ökat har vi gjort vårt 

bästa för att axla ansvaret, men vi kan inte längre fortsätta 

att arbeta på det sättet. 

Översatta Basic Text

Som vi diskuterade vid WSC 2008 var prissättningen för 

översatta Basic Text som bara innehåller de första tio 

kapitlen, ursprungligen satt för att säkerställa detta materials 

tillgänglighet snarare än att vara prissatt som annan litteratur. 

I och med att den sjätte upplagan av Basic Text kostar 

$11 tycks det vara dags att anpassa kostnaden för dessa 

alternativa versioner. Från och med den 1 juli 2008 kommer 

priset för dessa versioner att gå från $5.50 till $7.50. Vi kommer 

att fortsätta arbeta med alla berörda gemenskaper som får 

antingen ytterligare rabatter eller gratis litteratur.

WSO-Europa

WSO Europa har också förlorat pengar under de senaste 

arton månaderna. Förändringen från ett lokalkontor som 

täckte sina kostnader till ett kontor som förlorar pengar 
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beror på valutakurser. Det är ett kontor vars kostnader 

primärt räknas i Euro, men som ändrar priset på litteratur 

varje månad för att anpassa sig till priset vi anger i dollar. En 

nyckelring till exempel som idag kostar $0.37 US kostade 

via WSO-Europe $0.30 för två år sedan och $0.23 i juli 2008. 

Och en Basic Text för $9.70 kostade för två år sedan $7.98 

och i juli förra året $6.15. Det här arbetssättet fungerar 

inte längre varken ekonomiskt eller operativt. Genom att 

standardisera priser för WSO-Europe i Euro tror vi att vi 

kommer att kunna tåla upp-och-ner-fl uktueringarna av 

valutor och ha en stabil verksamhet på lokalkontoret. Vi 

kommer också att slippa omvandla valutor varje månad i 

vårt bokföringssystem. 

Från och med den 1 juli 2009 kommer litteratur som fi nns 

tillgänglig via WSO-Europe att prissättar likadant i Euro 

som i dollar. Med andra ord kommer en 11-dollars sjätte 

upplaga av Basic Text att kosta $11. Och vi kommer självklart 

i enlighet med vårt huvudsyfte, fortsätta arbeta med alla 

berörda gemenskaper som får antingen ytterligare rabatter 

eller gratis litteratur.

WORLDWIDE WORKSHOPS

27 februari–1 mars 2009

Den första amerikanska världsvida workshopen kommer att 

hållas i Oakland, CA, helgen den 27 februari–1 mars 2009. Vi 

ser mycket fram emot att träff a medlemmarna i Northern 

California Region och även med dem som säkert kommer 

att resa dig från kringliggande distrikt och regioner utanför 

“NoCal”. En nedladdningsbar fl yer och online registrering för 

den världsvida workshopen i Oakland fi nns på vår hemsida 

http://www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg. 

Vi har också bestämt datum och plats för en världsvid 

workshop i höst: den 20–22 november 2009 i Boston, 

Massachusetts. Återigen kommer detta säkert att vara ett 

bra tillfälle att interagera med medlemmar i, omkring och 

längre utanför Boston. Vi kommer att ha mera detaljer om 

WWW i Boston när vi kommer närmare i tiden och när 

detaljerna är klara kommer vi att lägga ut en fl yer och online 

registrering på hemsidan. Det här kommer att vara de enda 

amerikabaserade världsvida workshoparna under 2008-2010 

års konferenscykel. 

Vi hoppas att alla kommer att hjälpa oss sprida vetskap om 

dessa workshops för att säkerställa att de blir framgångsrika. 

Kom ihåg att registrering är gratis och att programmet är 

utformat för att vara av intresse för varje NA-medlem, inte 

bara dem som är engagerade i strukturerad NA-service. Det 

är ett bra tillfälle för medlemmar att dela med sig av vad som 

sker i deras NA-gemenskap och att bredda sitt perspektiv 

genom att höra och se vad som händer på andra håll i NA. 

WCNA 33

20–23 augusti 2009

Barcelona, Spanien

Vi hade hoppats att 

rapportera att medlemmar 

skyndade sig att registrera 

sig för WCNA 33 och att 

registreringarna är över 

förväntan. Men det är 

inte riktigt så även om vi 

förblir optimistiska. Från 

och med den 23 januari 

2009 har vi följande siff ror: 1570 registreringar, 433 sålda 

rum och 98 hytter bokade för kryssningen. Vi förstår att vi 

alla står inför svåra ekonomiska tider, men tror ändå att den 

här konventupplevelsen vid Medelhavet kan kombineras 

med en billig semester i Europa antingen före eller efter 

världskonventet. 

För alla som redan har bokat hytter på den veckolånga 

kryssningen som lämnar Barcelona efter konventet ska vi 

undersöka möjligheten att ha möten under kryssningen. 

Utöver kryssningen arbetar vi tillsammans med distrikt och 

regioner omkring Barcelona med evenemang som ska hållas 

antingen före eller efter WCNA 33. Vi hoppas att ni, om ni 

planerar att se Costa del Sol eller göra en snabbresa till södra 

Frankrike (fem timmars körtid), kommer att kunna närvara 

vid en del lokala NA-evenemang på dessa världsberömda 

semesterorter. Eftersom dessa NA-evenemang redan är 

planerade kan ni titta på dem på vår hemsida http://

www.na.org/?ID=WCNA33-spec_events. Vi hoppas att 

vetskapen om att ni har andra europeiska mål att lägga in 

på er semester kommer att göra er resa till Barcelona mer 

njutbar.

Många av er som redan har förregistrerat er väntar med 

spänning på att höra om underhållningen och att köpa 

biljetter. Medan lokalerna för stå-up-komedi och konserten 

är bestämda arbetar vi fortfarande hårt för att slutgiltigt 

boka underhållningen. Så fort vi har fått underhållningen 

bekräftad kommer vi att göra massutskick via e-post och 

lägga ut biljetterna för försäljning.

Programutvecklingsgruppen (PDG) som skapats för WCNA 

33 inkluderar Michael C, World Board medlem från Spanien 

och Arne H, WB medlem från Vancouver, Kanada. De får 

input från stödkommittén i Spanien om huvudtalare och 

förslag på ämnen för workshops. Allteftersom talarskivor 

lämnas in rangordnar en talargranskningsgrupp (en grupp 

frivilliga som lyssnar på band och CD-skivor) dem och ger 

PDG input. PDG kommer att föreslå huvudtalare för oss och 

sedan börja arbeta med workshops och välja talare baserat 

på registreringslistan. Som ni vet väljs workshoptalare ut från 

dem som redan planerar att komma på konventet medan 

huvudtalares resor till konventet bekostas. 
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WCNA 33:s stödkommitté kommer att ha ett möte med 

NAWS medarbetare som ansvarar för konventet den 28 

februari 2009 i Barcelona. På deras nästa möte kommer de att 

arbeta med att rekrytera frivilliga—det huvudsakliga ansvaret 

för stödkommittén—och ge input på andra områden av 

konventet för att ge det här tillfrisknandeevenemanget en 

tydlig känsla av Barcelona, Spanien.

Våra off entliga relationsansträngningar i Barcelona har 

varit unika för det här konventet och vi nyttjar kunskapen 

och erfarenheten hos stödkommittén för att hjälpa oss. Vi 

har arbetat med en PR-fi rma i Barcelona som har som mål 

att hjälpa oss öka medvetenheten om NA. Detta har varit 

nödvändigt för att kunna få en del hjälp för konventet från 

de lokala myndigheterna. Stödkommittén har hjälpt till i 

denna process med en grupp NA-medlemmar som kan 

fortsätta med PR-ansträngningarna som vi påbörjar medan 

vi planerar konventet.

För ytterligare uppdatering om WCNA 33 vänligen gå till 

http://www.na.org/?ID=wcna-index.

FRÅN HUMAN RESOURCE PANEL 

Hälsningar från er HRP! Vi träff ades samma helg som WB 

och kunde spendera en eftermiddag tillsammans då vi 

diskuterade både våra förslag på ändringar till RBZ-processen 

och de överlämnade motionen om CPRer. Eftersom det här 

var vårt andra möte denna cykel behövde vi besluta vem av 

de tre nyvalda som ska fullgöra den lediga HRP-positionen 

som avslutas 2010. Vi drog lott och utsåg Paul F. Greg S och 

Paul kommer att avsluta sina mandatperioder vid WSC 2010 

och Margaret H-M och Valerie D kommer att tjäna till WSC 

2012. Sedan valde vi en ny panelledare för de kommande 

två åren genom att dra lott. Vi är glada att tillkännage att 

Margaret kommer att tjäna som den nya panelledaren. Vår 

gamla panelledare Greg, kommer att arbeta med Margaret 

för att säkerställa en smidig övergång. 

Vi närmar oss snabbt en del viktiga deadlines och många 

av er kan förvänta sig att få kommunicera mera med oss 

snart. Ämnen som är viktiga inkluderar inlämning till RBZ 

(region, board, och zon) processen. Ni kanske minns att 

den här processen ger World Board, regioner och zoner 

möjligheten att lägga fram potentiella kandidater till HRP. 

För att säkerställa en god förståelse för hur denna process 

ska användas kommer vi att mejla detaljerad information 

och de tillämpliga formulären till alla serviceorgan som kan 

delta. I det utskicket kommer det att fi nnas ett frågeformulär 

inkluderat. Vi ber alla serviceorgan att fylla i formuläret för 

varje kandidat de nominerar. Vår förhoppning är att det här 

nya formuläret kommer att ge oss ytterligare perspektiv som 

stärker vår förmåga att överväga de potentiella kandidaterna. 

Vi kommer också att lägga ut ett exemplar av båda formulären 

på vår hemsida. Vi tackar i förväg de serviceorgan som fyller 

i formuläret. 

Det fi nns för närvarande 1085 medlemmar i World Pool. 

Såsom vi anmodas av A Guide to World Services kommer vi 

att kontakta alla medlemmar som inte har lämnat in eller 

uppdaterat sin World Pool Information Form (WPIF) under 

de senaste tre åren. De kommer att tas bort från möjliga 

kandidater i den kommande nomineringsprocessen om de 

inte uppdaterar sina WPIF formulär. 

I en ansträngning att vara så eff ektiva och dugliga som vi kan 

kommer vi i första hand att använda elektronisk kommunikation 

(e-post) när vi går vidare i vår nomineringsprocess. Vänligen 

säkerställ att vi har din senaste e-post adress. Kom också 

ihåg att vi bara mejlar till en e-postadress per medlem. Även 

om du lämnar fl era adresser kommer vi bara att skicka brev 

till din huvudsakliga e-post adress. 

Slutligen, var vänlig säkerställ att ni ser över NAWS kalendern 

för viktiga nominerings- och HRP-deadlines. 

KALENDER FÖR 2008–2010

Worldwide Workshops

27 februari–1 mars 2009: Oakland, Kalifornien

20–22 november 2009: Boston, Massachusetts

Datum i Japan och Mellanöstern är ännu inte bestämda.

Deadlines

15 februari: Förfrågningar om resor för april–juni 2009

15 maj: Förfrågningar om resor för juli–september 2009

1 mars–30 maj 2009: Gransknings-och-input period för 

In Times of Illness och Self-Support

1 april 2009: Deadline för förfrågningar o matt bli 

antigen som nu konferensdeltagare vid WSC 2010

1 augusti 2009: Deadline för regionala motioner 

(Motioner måste ha kommit in före det här datumet och 

vara klara för att publiceras i CARen senast 28 augusti. Vi 

uppmanar alla delegater att påbörja en dialog med WB före 

denna deadline. Vi kommer att försöka hjälpa er att hitta 

sätt att få era frågor diskuterade av konferensdeltagarna.)

31 augusti 2009: Deadline för att lämna in eller 

uppdatera WPIF för möjliga kandidater till HRP-

nominering vid WSC 2010

31 oktober 2009: Deadline för inlämning av region, 

zon, och World Board kandidater till HRP med det nya 

inlämningsformuläret

25 april–1 maj 2010: World Service Conference 2010

WCNA 33

20–23 augusti 2009: WCNA 33 i Barcelona Spanien, Amor 

sin fronteras, Love without Borders, Kärlek utan gränser

22 augusti 2009: World Unity Day 


