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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. 

Conference Agenda Report, materialet för Conference Approval Track, delegatenkäten och rapportmallen för regi-

onala rapporter och powerpointfiler samt sessionsprofiler som kan användas som resurser, finns upplagda på ett 

och samma ställe på konferensens sida på www.na.org/conference. För att komma åt CAR:en och CAT:en krävs an-

vändarnamnet CP2012 och lösenordet WSC2012. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt fram till WSC 2012 

och vi ber er att besöka den regelbundet. Vi planerar också att lägga ut länkar på spanska på sidan allteftersom 

översättningarna blir klara. Länken kommer att vara: www.na.org/conf-span. 

Ni finner det tredje utkastet för förslagen om servicesystemet, projektets historia och en sammanfattning om rap-

porteringen och annat material som är relevant för projektet på www.na.org/servicesystem.  

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

registrera dig på konferensdeltagarnas forum på http://disc.na.org. Det här forumet kan läsas av alla intresserade 

medlemmar. Vi skulle vilja att delegater och medlemmar deltar och världsstyrelsens medlemmar kommer aktivt 

att engagera sig på forumet.

Deadline för regionala rapporter och delegatenkät är den 1 mars 2012: Vi ber er att hjälpa oss att vara bättre 

förberedda genom att ni tillhandahåller er information före deadline. Er information hjälper oss att mer effektivt 

planera konferensens sessioner och fungerar också som viktig dokumentation för varje region. De regionala rap-

porterna inkluderas även i Conference Report som kommer ut i mars. För första gånger kommer vi som ett experi-

ment att skicka ut alla kandidatprofiler tillsammans med Conference Report till delegaterna. 

Vi har fortsatt anstränga oss för att minska kostnaderna överlag och vi fortsätter att be om ert ekonomiska stöd 

för att tillhandahålla service som bidrar till att föra NA:s budskap vidare i hela världen. Vänligen gå till portalen för 

medlemmars bidrag på www.na.org/?ID=donation-external-index.

Medlemsskapsenkät – vänta inte längre. Delta! Vi har enkäten online till den 10 februari 2012. Hjälp oss att visa 

upp en bild av tillfrisknande i NA, gå till: www.na.org/?ID=membership_survey.

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

AV VÅRT 

HUVUDSYFTE 
VI NÄRMAR OSS WSC 2012 

Som en början på det nya året hade 

vi ett möte den 5-7 januari 2012 på 

WSO i Chatsworth, Kalifornien. Vi hade ett ambitiöst tredagars 

möte med fokus främst på Conference Approval Track (CAT). 

Vi diskuterade Service System projektet och koncentrerade 

oss på processerna för delegering och regionala förslag, 

hemsidan är en bra källa för aktuell och tidigare information 

om projektet. Vi hoppas att ni tar er tid att gå till sidan för 

Service System projektet på, www.na.org/servicesystem. 

Under det här mötet färdigställde vi den strategiska 

planen för 2012-2014 och diskuterade sessioner för WSC, 

bland annat hur vi ska tala om planeringsprocessen och 

effektivt kommunicera hur den processen är kopplad till 

att göra en omvärldsundersökning och annan information 

i Planning Basics. Vi ägnade tid åt diskutera det kommande 

budgetförslaget och projektplanerna, inklusive tänkbara 

nästa steg för Service System projektet.

Vår dagordning tog upp en ekonomisk uppdatering och 

en inledande diskussion om en revidering av hemsidan. De 

förändringar vi diskuterade var att förbättra hemsidan och 

göra den mer användarvänlig. Det är en ständig utmaning 

att vara i takt med aktuell teknologi och vi planerar att ta 

bättre hand om det i nästa strategiska plan. Vi undersöker 

möjligheterna för iPhone appar, e-publicering och en mobil 

hemsida. 

Vi beslutade att eftersom så mycket information kommer att 

skickas ut med alla CAR och CAT workshops, den kommande 

årsrapporten (Annual Report) och konferensrapporten 

(Conference Report,) kommer vi att ge alla medlemmar en kort 

uppdatering i det här numret av NAWS News. Vi uppmuntrar 

alla medlemmar att gå till konferensens sida på www.

na.org/conference. Allt konferensmaterial – inklusive CAR, 

CAT, mallen för regionala rapporter och delegatenkäten 

mm –  finns där. Konferensmaterialen ligger alla på en sida 

för att göra det lättare att hitta på hemsidan. Vi kommer att 

fortsätta uppdatera sidan fram till WSC 2012, så vi ber er att 

besöka den ofta. 

Vi uppmuntrar också intresserade medlemmar och särskilt 

konferensdeltagare att ansluta sig till oss i diskussionerna 

på konferensdeltagarnas forum på http://disc.na.org. 

Medan det bara är 

konferensdeltagare 

som kan skriva på 

forumet kan vem 

som helst läsa på 

sidan. 

EKONOMISK UPPDATERING

Så som vi alltid gör, ger vi er en bild av vår ekonomi i varje NAWS 
News. Vi fortsätter att tillämpa ett skarpt åtgärdsprogram vid 

WSO i Chatsworth där vi för närvarande arbetar med nio färre 

anställda än optimalt. Nivån på bidrag från gemenskapen 

under de tre senaste månaderna för 2011 var dyster och 

försäljningen av tillfrisknandelitteratur minskade. Vi har en 

godkänd budget från WSC 2010 och bidragen ligger långt 

under den förväntade summan som anges i den godkända 

budgeten. Vi diskuterade hur vi kan nå medlemmar och öka 

deras medvetenhet om det ekonomiska behovet och den 

ständigt ökande vikten av att fortsätta tillhandahålla den 

service vi gör för gemenskapen och till allmänheten även i 

svåra ekonomiska tider. Beroende behöver fortsatt hjälp och 

vi anser att NA erbjuder det de behöver. En del av vårt ansvar 

är att hjälpa dem att få kunskap om NA och att kunna hitta 

oss.

Vi fortsätter att vara försiktiga och förtänksamma men 

hoppas ändå att kunna tillhandahålla ökad aktivitet inom 

offentliga relationer som länge varit nära nog obefintlig. 

Vi tror att en väsentlig del av vårt uppdrag är att fortsätta 

närvara vid konferenser och upprätthålla relationer med 

professionella så att beroende kan hänvisas till NA:s 

program där de kan finna frihet från aktivt beroende. Och 

vi kanske också kommer att kunna utöka ansträngningarna 

inom gemenskapsutveckling i vår ständigt växande 

världsvida gemenskap. Beroende inom många områden 

av Nordamerika och över hela världen känner inte till att 

tillfrisknandet existerar och vi tror att vi kan hjälpa till att föra 

budskapet om tillfrisknande vidare till dem. 

Vi kommer att fortsätta att be medlemmar att investera i 
vår vision (Invest in Our Vision) och uppmuntrar regioner att 

bidra till vår gemenskap. Var och en av oss har förtjänat vår 

plats i NA genom aktivt beroende och vi har fått gåvan av 

tillfrisknande. Den här värdefulla gåvan som inspireras av 

vårt huvudsyfte finns för att delas med andra. Vi delar vår 

tacksamhet för det dagliga uppskovet genom att ”betala 

framåt” med pengar och gör det möjligt för beroende i hela 

världen att tillfriskna i NA.
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Service System

Vi hade deltagit i två CAR-workshops före styrelsemötet och 

vi diskuterade våra utbyten med medlemmar och deras 

farhågor. Vi hörde tre återkommande frågor. 

En sak som frågades om var bakgrunden till projektet – 

var kom det här projektet ifrån? Service System projektet 

kommer ur ansträngningarna att hantera vad som tycks 

vara mångåriga svårigheter på lokal nivå. Under årens lopp 

har vi från olika källor hört talas om samma bekymmer 

gällande lokalt serviceutförande. Under några världsvida 

workshops ställdes frågor om vilka de mest väsentliga 

problemen medlemmar ställs inför är, och apati var vanligen 

den första svårigheten som nämndes – medlemmar vill 

inte engagera sig. Under OR-rundabordssamtal berättade 

professionella inom behandling, sjukvård och rättsväsende 

att det föreligger väsentliga svårigheter med att kontakta 

NA på många orter och att de ofta hade att göra med att 

behöva kontakta flera olika serviceenheter. Slutligen har vi 

under de senaste tio åren haft flera ämnesfrågor (IDT:er) som 

koncentrerats på serviceutförande (d.v.s Infrastruktur, Vårt 

service system och Ledarskap). Medlemmar har upprepade 

gånger tagit upp bristen på utbildning och mentorskap, 

en negativ atmosfär av tillfrisknande på servicemöten och 

ineffektiv service, som till exempel hjälplinjer där ingen 

svarar. Det har under årens lopp gjorts ansträngningar att 

”lappa” en del av ”hålen” i systemet, men efter att ha hört 

om samma svårigheter under så lång tid tycktes det klokaste 

vara att göra en holistisk översyn och föreslå förbättringar 

i systemet som sådant för att lösa några av problemen. 

Mer information om bakgrunden till projektet finns på 

www.na.org/servicesystem.

Den andra frågan som har tagits upp på CAR-workshops 

handlar om delegering. För det första verkar det finnas en 

missuppfattning om att servicesystem förslagen skisserar 

ett system där grupperna inte längre är med och röstar om 

frågor vid WSC. Det finns ingen som helst intention att öka 

avståndet till medlemmarna och absolut inga förslag att ta 

bort medlemmars eller gruppers rätt att rösta i WSC frågor. 

Förslagen är inriktade på konsensusbaserat beslutsfattande 

men det tar inte på något sätt bort gruppernas möjlighet 

att rösta om förslag/motioner/ämnen som påverkar WSC. 

Det är värt att notera att inte alla regioner i NA fungerar på 

samma sätt när det gäller röstning om CAR:en, en del samlar 

gruppsamvetet genom workshops eller sammankomster, 

en del använder sig av röstning per distrikt och en del samlar 

in antal röster per grupp. Vi föreslår ingenting som skulle 
förändra de arbetssätten. 

Delegering på lokal nivå kan å andra sidan fungera lite 

annorlunda i en del gemenskaper om idéerna i servicesystem 

förslagen skulle sättas i verket. Gruppstödsenheten 

koncentreras på gruppfrågor och GSE-möten skulle 

hållas åtskilt från LSE:n som i sin tur etableras genom en 

planeringscykel för lokala serviceprojekt och löpande 

service såsom S&I. Den lokala serviceenheten så som den 

beskrivs i förslagen, träffas kvartalsvis för att fatta beslut och 

diskutera planering, prioritering och översyn av arbetet. 

Mycket av de administrativa detaljerna på lokal nivå lämnas 

över till en lokal servicestyrelse samt projektarbetsgrupper 

och kommittéer med förhoppningen att LSE-mötena 

kan koncentreras på bredare strategiska diskussioner och 

överläggningar om resurser samt uppföljning av arbetet 

som utförs. Med andra ord, delegeringen av mer av de 

administrativa detaljerna skulle idealt sett främja gruppernas 

deltagande i beslutsfattandet snarare än att hålla dem borta, 

eftersom grupperna ges större inflytande över besluten som 

påverkar lokala arbetssätt och utfall.

Tack vare diskussionerna som hölls på de två CAR-

workshoparna kunde vi klargöra de här punkterna i 

sessionsprofilerna och powerpointfilerna för kommande 

CAR-workshops. Det tredje utkastet av förslagen samt 

skisserna och powerpointfilerna för lokala CAR-workshops 

finns på www.na.org/servicesystem.

Den tredje och sista frågan om servicesystemet kretsar kring 

temat om hur allt det här ska implementeras (d.v.s. “Vad 

kommer att hända med vårt DSK om…”, “Vad händer om 

andra DSK:er i regioner beslutar att…?”, “Tänk om mig grupp 

beslutar…?”) På sätt och vis sätter den här sortens frågor 

”vagnen framför hästen”. Vi erbjuder resolutioner i CAR:en som 

tar oss i en viss riktning. Innan vi vet att vi i princip är överens 

om de övergripande idéerna som föreslås verkar det för tidigt 

att utarbeta detaljerna för övergången till det systemet. Vi 

kommer att erbjuda en projektplan vid konferensen för 

att åstadkomma nästa fas i servicesystemprojektet: den 

konkreta implementeringen kommer att tas itu med i 

övergångs/implementeringsaspekten av projektet. 
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CAR WORKSHOPS 
Det tycks finnas viss förvirring om de olika typerna av beslut 

som 2012-års CAR innehåller. 

De två typerna av bindande beslut som kommer att fat-

tas vid den här konferensen är:

• Motioner: Det finns beslut om handlingar som behöver 

utföras nu. 

• Resolutioner: Dessa är menade till för att nå principöve-

renskommelser för brett baserade idéer. De bidrar till att 

skapa en begreppsmässig grund för framtida förändrin-

gar.

Två sorters frågor i CAR:en är utformade för att stämma 

av vilka preferenser och vilket stöd idéer som ska vägleda 

framtida arbete har. De kan leda till beslut i framtiden, men 

är inte beslut som ska fattas vid den här konferensen:

• Preliminära gillanden: Icke-bindande röstning för att 

stämma av stöd för mera specifika aspekter av servic-

esystem förslagen. Resultaten är menade att användas 

för att vägleda framtida arbete.

• Regionala förslag: Idéer som skickats in av regioner 

för undersökning och övervägande i stället för region-

ala motioner. De läggs inte fram för beslut vid den här 

tidpunkten. 

Flera delegater har frågat oss om hur de ska samla in 

gruppsamvete för de preliminära gillandena i CAR:en. Vi har 

hört att en del delegater använder preliminära gillanden för 

att stämma av nivån av stöd i sina regioner medan andra 

helt enkelt ber om röster för (stödjer) eller mot (stödjer inte). 

För att klargöra och få definitiv vägledning kommer vi på 

konferensen att be delegaterna att rösta ja (stödjer) eller nej 

(stödjer inte). Detta tycks vara det enklaste sättet att mäta 

nivån av stöd för idéerna och det bästa sättet att lägga upp 

framtiden för det här arbetet. Tack till alla som ställde frågor.

Två sorters förslag: 

• Service System Förslag Rapport (CAR Bilaga A) – Det 

här är en resurs med bakgrundsmaterial för att förstå 

resolutionerna och de preliminära gillandena. Den 

kommer inte att röstas om vid konferensen. 

• Regionala förslag – Det här är idéer från regioner som 

ska studeras och övervägas vid konferensen. 

Varför vi har regionala förslag och inte motioner:

• Förslag är mer flexibla än motioner. 

• Motioner är av naturen stela. Processen att ändra 

innehållet i en motion är komplex och skrämmande för 

många. 

• Vår förhoppning är att förslag istället för motioner 

kommer att tillåta delegaterna att ta upp idéer som lätt 

kan diskuteras utan kravet eller formaliteten att fatta ett 

bindande beslut. 

• Vi talade om det som en metafor: delegater känner ofta 

att de kommer med träd till konferensen och att alla 

grenar skärs av i processen att göra motionen redo för 

CAR:en. Vi hoppas att komma med förslag är mera som 

att komma med frön.

Som vi har uttryckt i tidigare nummer av NAWS News anser 

vi att den här nya processen kommer att främja en mera 

diskussionsbaserad konferens. På så sätt kan ett ämne för 

gamla eller nya ärenden som tas upp av en delegat läggas 

fram i formen av ett förslag, erbjudas till konferensen för 

diskussion och visas stöd för eller emot genom preliminär 

handuppräckning. Vi kommer att mäta nivån av stöd eller 

brist på stöd för varje regionalt förslag. Så som vi har gjort i det 

förflutna kommer världsstyrelsen också i slutet av veckan att 

be om konferensens stöd för vidare vägledning i olika frågor 

som diskuterats på WSC 2012 genom preliminärt gillande. 

Hur framtiden ska se ut för regionala förslag eller motioner 

kommer att vara en av frågorna vi ska diskutera och söka 

idéer om de bästa sätten för att hantera dem i framtiden.

Varför världsstyrelsen lägger fram motioner:

• Styrelsen lägger fram motioner snarare än förslag 

eftersom policyn inte har ändrats när det gäller hur vi till 

exempel godkänner projekt eller böcker. Vi anser inte att 

det är ansvarsfullt att experimentera med konferensens 

processer för sådant som att godkänna litteratur eller 

stora projekt. Men i framtiden kan det bli så att vi kan 

behandla flera ärenden genom förslag snarare än 

motioner.

• Det är också så att alla styrelsens motioner kommer ur 

den strategiska planen. Allt de föreslår drivs av planen.
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FÖRESLAGNA PROJEKTPLANER FÖR 2012-14

Vi färdigställde vår strategiska plan och den kommer att 

hjälpa oss att förverkliga våra mål. Vi identifierade önskade 

resultat och arbetssätt för att uppnå de resultaten. Våra 

projektplaner kom ur identifikationen av ”hur” de uttryckta 

målen ska uppnås. Innan vi kunde erbjuda projektplaner var 

vi också tvungna att göra en prioritering – vi vill alltid göra 

mer än våra resurser (mänskliga och ekonomiska) tillåter. 

Detaljerna i de här planerna kommer att finnas i CAT:en som 

kommer att skickas ut den 28 januari 2012 och läggas ut 

online på www.na.org.

Vi är försiktiga med våra resurser i projektplanerna som 

vi presenterar. Vi kommer att erbjuda ämnesfrågor för 

diskussion (IDT:er) och en plan för möjliga nästa steg för 

Service System projektet vilken är avhängig vägledning 

från WSC. Utöver det vill vi presentera en plan för en bok 

om de tolv traditionerna, vilket var en uttrycklig önskan vid 

WSC 2010 och en tydlig prioritet i litteraturenkäten, samt 

en plan som erbjuder en process för att den nuvarande 

servicepamfletten, An Introduction to NA Meetings, ska göras 

om till en vanlig informationspamflett. Slutligen kommer vi 

att lägga fram ett projekt för offentliga relationer för att hålla 

samtal med fokusgrupper så att vi kan utveckla effektiva 

strategier och förbättra vår kommunikation samt även en 

plan för ett projekt för att stödja och utveckla betrodda 

tjänare.

REKOMMENDATION FÖR SÄTE VID WSC

Vi har ett moratorium fram till WSC 2012 för att överväga att 

ge säte till regioner som bildats genom delning av en region 

som redan har säte vid konferensen. När deadline inföll den 

1 april 2011 hade vi en förfrågan från en region—Siberia/

Far East RSC— som inte bildats genom delning. Vi gick 

plikttroget igenom deras ansökan och skickade till och med 

ett team till deras evenemang i augusti 2011. Men givet vårt 

nuvarande övergångstillstånd gällande säte vid konferensen 

och det faktum att konferensen förblir delad i frågan, kunde 

vi inte se hur det skulle vara till fördel att ta in en ny region 

till konferensen i det här läget. Mer information om det här 

finns i materialet för 2012-års Conference Approval Track 

(CAT). 

AVLÄGSNANDE AV PDF-BÖCKER ONLINE

Vi har fått förfrågningar om avlägsnandet av pdf-filerna 

online, som var enkla versioner av våra böcker. Vårt initiala 

beslut att lägga ut dem var för att alla medlemmar skulle 

kunna ha tillgång till dem för personligt bruk, men en del 

började distribuera dem via massutskick och andra till 

och med saluförde dem på offentliga kommersiella sajter. 

Vi inser att vårt beslut att ta bort pdf:erna kan ha kommit 

som en överraskning för en del medlemmar och kan ha 

orsakat besvikelse, men med tanke på massutskicken och 

försäljningen anser vi som förvaltare av gemenskapens 

intellektuella kapital att det mest ansvarfulla var att ta bort 

filerna från vår hemsida. I framtiden planerar vi att erbjuda 

utdrag ur våra böcker online.

Vi förstår värdet av vår litteratur och kommer att fortsätta 

lägga ut häften och pamfletter på na.org och erbjuda gratis 

tryckt litteratur till dem som kontaktar oss och inte har 

tillräckliga medel för att köpa den. På det sättet tror vi att 

vi kan balansera vårt ansvar att skydda NA:s intellektuella 

kapital med att tillhandahålla NA-litteratur till beroende som 

söker tillfrisknande. 

UPPDATERING INFÖR VÄRLDSKONVENT 34

Vi förhandlar fortfarande om den slutliga lösningen med 

två hotell där vi inte nådde upp till antalet bokade rum. 

Vi kan inte anse att siffrorna nedan är slutgiltiga innan alla 

förhandlingar är över. Eftersom allt fler medlemmar väljer 

andra alternativ än att boka de rum som är vikta för oss på 

värd hotellet, kommer vi att minska antalet rum satta åt 

sidan för framtida konvent.

Sammanställningen för WCNA 34 från den 31 december 

är enligt nedan. Mer information kommer att inkluderas i 

årsrapporten (Annual Report). 

HUMAN RESOURCE PANEL

Hälsningar från er Human Resource Panel! Eftersom vi inte 

har haft något möte sedan det förra numret av NAWS News 

gick ut är vår rapport kort och koncis. 

Vårt första blinda urval är färdigt och vi är nu i intervjustadiet. 

Vi har också kontaktat ett antal lokala servicekommittéer 

för att få deras perspektiv på de traditionellt utsedda 

kandidaterna som intervjuas. Om er kommitté har fått 

formuläret ber vi er att vänligen fylla i det och skicka tillbaka 

det till HRP före 1 mars. 

Som alltid välkomnar vi alla tankar och frågor. Kontakta 

oss gärna på hrp@na.org eller kontakta Roberta på 

världsservicekontoret (WSO) på 818-773-9999 anknytning 

121.

INKOMSTER
Registreringar                $1,135,156 
Speciella evenemang 483,270 
Annan inkomst 71,680 
Inkomst försäljning 617,584 

SUMMA INKOMSTER              $2,307,690 
UTGIFTER

Administration $209,902
Kostnader för lokaler 174,732
Försäljning 551,010
Program 285,490
Registrering 372,022
Speciella evenemang 420,732
Stöd till arbetsgruppen 11,225

SUMMA UTGIFTER $2,025,113

WCNA 34 NETTO INKOMST $282,577
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KALENDER FÖR 2010-2012

Förfrågningar om resor (övervägs per 
kvartal)
15 februari för april–juni 

15 maj för juli–september

Conference Approval Track 28 januari 2012

Deadline för regionala rapporter & delegatenkät 

1 mars 2012

World Service Conference 29 april – 5 maj 2012


