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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 ef-
fektivt och att hantera distributionskostnaderna. 

Ny tillfrisknandelitteratur efter WSC 2012
Välrdsservicekonferensen godkände enhälligt Living Clean: The Journey Continues som ny gemenskapsgodkänd lit-
teratur i bokformat. Den här boken ger uttryck för erfarenheter som många av oss har i tillfrisknandet och erbjuder 
andliga principer, humor och en känsla av samhörighet genom identifikation. Vi kommer att producera en presentut-
gåva tillsammans med boken i sig och har som mål att släppa den någon gång mellan oktober och december 2012. 

Världsservicekonferensen gjorde ändringar i policyn för att hålla världskonvent med början 2018, då konventen kom-
mer att hållas vart tredje år och alternera mellan platser i och utanför Nordamerika. 2018-års konvent kommer att 
hållas i Nordamerika. 2015-års WCNA kommer dock att hållas i Latinamerika. 

Service System: resolutionerna och förslagen för servicesystemet fick alla stöd vid WSC. Det var väldigt spännande ef-
tersom vi rör oss in i ett system av service. Under kommande cykel kommer vi att utveckla en övergångsplan och tillhan-
dahålla detaljer för de övergripande resolutionerna. Vi kommer att fortsätta ha en särskild hemsida för projektet och ser 
fram emot medlemmarnas input och dialog. Det här är ett ”tillsammans kan vi” projekt och vi hoppas att ni helhjärtat 
kommer att ingå i vårt partnerskap. När det är färdigt skulle vi önska att En vision för NA-service fått liv och omfattas av 
alla. Uppdateringar kommer att läggas ut online allteftersom de blir tillgängliga: www.na.org/servicesystem.

Kommande projekt: en arbetsbok för traditionerna godkändes som ett två-cykligt projekt. Under 
2012-14-års cykel kommer vi att använda oss av teknologi för att samla in input och idéer för den här boken och lägga 
fram ett ramverk 2014. Utöver det kommer vi att ta den nuvarande servicepamfletten An Introduction to NA Meetings 
och utveckla den till en informationspamflett som kommer att granskas av gemenskapen och inkluderas i 2014-års 
Conference Agenda Report. Vårt mål är att medlemmar ska delta i hög grad och vi kommer att meddela er när hemsi-
dan för traditionsboken är klar och när den föreslagna SP-revideringen är klar för gemenskapens granskning.

OR-nyheter: en uppdaterad version av pamfletterna Membership Survey och Information about NA kommer snart att 
finnas tillgängliga: vi har som mål att släppa dem i juli 2012. De ska uppdateras för att avspegla resultaten i 2011-års 
medlemsenkät. Den här medlemsenkäten gav det största gensvaret sedan vi började göra enkäter genom att 17 492 
medlemmar deltog. 

WSC antog motioner som ger oss rätten att göra icke-substantiella korrigeringar i gemenskapsgodkänd litteratur, såväl 
som att bunta, göra utdrag och pakettera om gemenskapsgodkänd litteratur utan att förändra texterna samt att skapa 
och godkänna förstärkta elektroniska eller digitala versioner av texterna som ska inkludera tilläggsmaterial eller länkar 
till annat NA-material. Inget av detta kommer att göras utan att det anmäls minst 120 dagar före publicering. 

Ekonomi: var och en av oss har ett ansvar i att stötta service vare sig det är i vår hemmagrupp eller i ett annat land 
med beroende som vi ännu inte har träffat. Ekonomiska bidrag hjälper oss att ge litteratur till nyare gemenskaper och 
hjälpa dem i deras service och gemenskapsutveckling. Men vi brister i förmågan att svara an på många av förfråg-
ningarna eftersom vi saknar pengar. Vi behöver ert ekonomiska stöd som hjälper till att föra budskapet vidare i hela 
världen. Var snäll och bidra på: www.na.org/?ID=donation-external-index.

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


