
DAGSORDEN OØ2SK –  04.04.2020. 
HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ 

OMRÅDEMØTET. 
Møtet vil foregå på nett via Zoom. 

Zoom ID: 538 068 4085. 
 

1 VALG OMRÅDE ØST 2 SERVICE KOMITÈ: 
A. Leder                            2 års rusfri tid 1 års varighet      Ledig fra : 02.2021 
B. Nestleder                       1 års rusfri tid  1 års varighet    Ledig fra :02.21 
C. Kasserer                        2 års rusfri tid 1 års varighet      Ledig fra : d.d 
D. Vara Kasserer                2 års rusfri tid 1 års varighet     Ledig fra :d.d 
E. Sekretær                        2 års rusfri tid 1 års varighet      Ledig Fra :02.21 
F. Vara Sekretær               1 års rusfri tid 1 års varighet      Ledig fra :02.21 
G. RKM                             2 års rusfri tid 1 års varighet      Ledig fra :02.21 
H. Vara RKM                    1 års rusfri tid 1 års varighet      Ledig fra : 02.21 
I. Kaffekoker                90 dager rusfri   6mnd varighet     Ledig fra : d.d 
J. O.R Leder                      2 års rusfri tid 1 års varighet     Ledig fra : 03.21 
K. Leder Aktiviteskomitê  2 års rusfri tid  1 års varighet     Ledig fra: d.d 
    

Alle verv har mulighet for gjenvalg inntil 1 år 
 
2 NOMINERING TIL LEDIGE VERV I REGIONEN NORGE: 
A. Nestleder         3 års rusfri tid        2 års varighet  
B. Vara Kasserer     3 års rusfri tid 2 års varighet 
C. Vara kasserer      3 års rusfri tid      2 års varighet 
D. Kasserer litteraturkomiteen 3 års rusfri tid 2 års varighet 
E.       Leder ECCNA 3 års rusfri tid        ad-hoc 
F.       O.R kordinator 3 års rusfri tid        2 års varighet 
G.      O.R koordinator 3 års rusfri tid      2 års varighet 

Tjenesteperioden for betrodde tjenere, i NA`s Regionsservicekomité Norge er 2 år. 
 
 
3 HASTE SAKER 
 
  
4       NYE SAKER 
 
4 EVENTUELT  
 



        Husk å sende inn rapporter til: 
           sekretaroo2sk@gmail.com 
 
           SELVRANSAKELSE DE SISTE 10 MINUTTENE PÅ HVERT OMRÅDEMØTE. 

HUSK AT ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA PÅ OMRÅDEMØTET. 
 
 
 

I kjærlig tjeneste 
Leder OØ2SK 
E-post: lederoosk2@gmail.com  
E-post: nestlederoo2sk@gmail.com  
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Stemmeark for Saker og Undersøkelser  * 2020 Agenda til Verdenskonferanse 

Vi lagde dette stemmearket til deg, for å samle svarene til sakene og undersøkelsene som står på agendaen 
til verdenskonferansen. Denne agendaen er tilgjengelig for nedlasting fra konferansens nettside: 
www.na.org/conference. I tillegg til sakene og undersøkelsene, inneholder agendaen essays med viktig og 
relevant informasjon. Sammendragsvideoer av agendaen vil bli tilgjengelig på www.na.org/conference like 
etter at agendaen er blitt tilgjengelig. 

SAKER 
#1 Forfattet av: World Board 

 
Godkjenne NAWS sine langsiktige mål, som fungerer som fundament i NA World 
Services strategiske plan. 

Ja Nei 

#2 Forfattet av: World Board 
 
Godkjenne informasjonsbrosjyren (IP) som er tillegg A til agendaen, “Mental Health in 
Recovery” som godkjent tilfrisknings litteratur for felleskapet. 

Ja Nei 

#3 Forfattet av: World Board 
 
Godkjenne revisjoner av FIPT Operational rules som ligger som tillegg B. 
 
Et sammendrag av de foreslåtte endringene som er vist i tillegg B inkluderer:  

● Endring av inspeksjonsklausul for å få reflektert diskusjonene på WSC 2018 
og få klarhet i at bare WSC kan handle for mottakeren-NA felleskapet som en 
helhet. 

● Forskjellige “renskrivnings“ endringer: 
o En endring i beskrivelsen for WSC styrer og komiteer  på side 11 til World 

styre. 
o To endringer i seksjon 12: Trustee Reporting Obligation på side 15. Endre 

kalender år til regnskapsår og legge til uavhengig til beskrivelsen av den 
årlige revisjonen. 

o Endre representanter til delegater på side 24 av Reader´s notes 
o En ren renskrivning ved og legge til ordet the på samme side og andre 

endringer på sidene 15 og 31. 
o En endring av måten inspeksjonsklausulen er beskrevet på side 37 i Reader´s 

notes. 
 

Ja Nei 

#4 Forfattet av: World Board 
 
Godkjenne revisjoner som omhandler NA Intellectual Property Bulletin #1 som 
ligger som tillegg C. 
Denne bulletinen har blitt veldig omskrevet. En ren kopi av bulletinen med foreslåtte 
revisjoner er lagt ved som tillegg C. En kopi som markerer foreslåtte endringer er 
inkludert i tillegg D. 
Sammendrag av de foreslåtte endringene til Intellectual Property Bulletin #1 inkluderer: 

● Tillatelse behøves for å trykke opp boklengdestykker. 
● Nåværende policy som ikke var klart nok uttrykket i bulletinen har blitt lagt til teksen. 

Grupper har kun lov til å reprodusere det som per dags dato er godkjente versjoner av 
litteraturen, siden det bare er den NAWS er autorisert for å publisere og distribuere, og 
denne godkjennelsen gjelder ikke elektronisk eller online formater. 

● Introduksjonen har blitt omskrevet and kapittel om opphavsrett har blitt flyttet foran 
kapitler om varemerker.  

● Noen kopiediterings endringer er foreslått, som det å benytte policy gjennom hele 
dokumentet, fremfor en blanding av policy og guidelines. 

 
 

Ja Nei 

http://www.na.org/conference
http://www.na.org/conference
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#5 Forfattet av: World Board 
Godkjenne start av etablert prosess som handler om å revidere the Fellowship 
Intellectual Property Trust i 2020-2022 konferansesyklus.  
 
DEL 2: REVISJON AV TRUST INSTRUMENT 
Bestemmelser i Trust Instrument kan kun bli endret under følgende forutsetninger: 

● Enhver sak om å gjennomgå foreslåtte revisjoner av Trust Instrument må få godkjenning av 
et flertall av de regionale delegatene på Verdens Service konferanse. 

● Etter en slik gjennomgang er godkjent, vil en foreslått revisjon være åpen for en seks-
måneder gjennomgangs og innspills periode, der hvor de foreslåtte revisjonene vil bli 
presentert i konferanse agedaen som en mulig sak. 

● En sak om å legge inn foreslåtte revisjoner i Trust Instrument vil måtte kreve et to-
tredjedelers ja flertall av de regionale delegatene som er registrert som tilstede på verden 
konferansens telefonkonferanse rett før stemming skal foregå. 

Ja Nei 

#6 Forfattet av: Den Norske regionen 
 
Lede WB til å lage en prosjektplan til WSC 2022 for å lage en ny trinnguide for 
medlemmer som har jobbet seg i gjennom eksisterende trinnguide og som ønsker å 
utvikle seg i sin tilfriskning. 
 

Ja Nei 

#7 Forfattet av: Baja Son regionen 
 
Lede WB til å lage en prosjektplan for å kunne vurdere på WSC 2022, om det å lage et 
hefte om trinn studie spørsmål med parametre der hvert spørsmål er hentet ut fra ei 
setning i Basic Text kapittel “How It Works“ 
 

Ja Nei 

#8 Forfattet av: Den Argentinske regionen 
 
Lede WB til å lage en prosjektplan for verdens service konferanse (WSC) 2022, utvikling 
av en ny (IP) informasjons pamflett for (daily personal inventory of gratitude) Daglig og 
personlig selvransakelse i takknemlighet 

Ja Nei 

#9 Forfattet av: Den Iranske regionen 
 
Lede WB til å lage en prosjektplan til WSC 2022 for å lage en ny IP for kvinner i 
tilfriskning. 

Ja Nei 

#10 Forfattet av: Det Latin Amerikanske Zonale forumet 
 
Lede WB til å lage en prosjektplan til WSC 2022 for å lage en guide for online møter. 

Ja Nei 

#11 Forfattet av: Carolina regionen 
 
Lede WB til å lage en prosjektplan til WSC 2022 for å lage en servicepamflett (SP) som 
forklarer “Være uten noen form for overvåkning til enhver tid“. 
 

Ja Nei 

#12 Forfattet av: Southern California regionen 
 
Lede WB til å lage Spansk talende Anonyme Narkomane (Basic Text, Trinnguide og Det 
Virker: Hvordan og Hvorfor) tilgjengelig i et lyd format. 
 
 

Ja Nei 

#13 Forfattet av: Den svenske og Australske regionen 
 
Lede WB til å lage en prosjektplan for på WSC 2022  undersøke og vurdere om endringer 
og/eller legge til ord i NA litteraturen bør gjøres fra kjønns spesifikt språk til 

Ja Nei 
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kjønnsnøytralt og inkluderende språk 
 
 
 

#14 Forfattet av: California Inland regionen 
 
Forby i en 8 års periode det og lage ny engelsk språklig tilfrisknings litteratur etter WSC 
2020 t.o.m WSC 2028, utenom litteratur prosjekter som allerede er under utvikling. 
 
 

Ja Nei 

#15 Forfattet av: Den Argentiske regionen 
 
Instruere WB til å utvikle en prosjektplan til WSC 2022 for å kunne produsere en 
informativ video om Anonyme Narkomane, for OR service (komiteer og online 
publisering, godkjent av NAWS, der hvor det kort og enkelt er fortalt om: 

1. Hva er Anonyme Narkomane 
2. Hvordan det virker 
3. Hvordan kontakte NA  

Ja Nei 

#16 Forfattet av:  Volunteer og Southern California regioner 
 
Om noen saker eller forslag, med innhold eller intensjon, har blir innlevert og konsensus 
eller adopsjon ikke har funnet sted på de to foregående WSC, vil det tidligere foreslåtte 
innholdet eller intensjonene muligens ikke bli foreslått til felleskapet i agendaen til 
verdens konferansen (CAR)/Konferanse godkjennings løpet (CAT) eller på WSC for en hel 
konferanse syklus. 
 
 

Ja Nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer kan fylle ut denne undersøkelsen online på www.na.org/survey  frem til 1.April 2020 

 

NY TILFRISKNINGS LITTERATUR (VELG OPP TIL 3) 
Litteratur til støtte for trinnarbeid 

http://www.na.org/survey%20til%201
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Hefte med trinnstudiespørsmål hentet fra “hvordan det fungerer” i Basic Text  
Trinnarbeidshefte med fokuset hovedsakelig på trinn 1–3 rettet først og fremst mot nye 
medlemmer og de i behandlings- og rusdomstoler 

 

Trinnarbeidsveiledning rettet mot medlemmer som har arbeidet med trinnene  
Litteratur som utforsker spesifikke åndelige prinsipper 
Liste over og definisjon av åndelige prinsipper  
De åndelige fordelene ved å gjøre tjeneste  
Medlemmenes erfaring, styrke og håp om troverdighet og tillit til prosessen  
Opprettholde takknemlighet i tidlig tilfriskning  
Lage en ny IP eller hefte 
Om å gjøre en daglig personlig takknemlighetsliste / selvransakelse  
Om bruk av sosiale medier i NA  
Personlige historier om forhold og familier i tilfriskning  
Håndtere traumer / PTSD i tilfriskning  
En atmosfære av tilfriskning i tjeneste  
Håndtere sorg i tilfriskning  
Hva er Anonyme Narkomane? (for nykommere og gjester)  
Litteratur for ateister og agnostikere  
Hva betyr det at NA er et åndelig, ikke-religiøst program?  
Litteratur for yngre medlemmer  
Litteratur for eldre medlemmer  
Litteratur for erfarne medlemmer / “oldtimers”  
Litteratur for LGBTQ+ medlemmer  
Litteratur for kvinner i tilfriskning  
Litteratur for First Nations / urfolk-medlemmer  
Litteratur for medlemmer som er profesjonelle  
Litteratur for medlemmer som er veteraner  
Annet 
Annet:  
Ingen ny tilfriskningslitteratur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer kan fylle ut denne undersøkelsen online på www.na.org/survey  frem til 1.April 2020 

 

REVISJONER AV EKSISTERENDE TILFRISKNINGS LITTERATUR (VELG OPP TIL 2) 
Revidere eksisterende NA-litteratur 
Reviderer Anonyme Narkomane Veiledninger til Trinnarbeid  

http://www.na.org/survey%20til%201
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Revidere Sponsorskap-boken  

Revider IP # 21 – Alene og rusfri  
Revider IP # 6 – Tilfriskning og tilbakefall  
Revider IP # 26 – Tilgjengelighet for de med spesielle behov  
Revider IP # 7 – Er jeg en rusavhengig?  
Revider IP # 20 – H&I service og NA medlemmet  
Revider IP # 15 – Offentlig informasjon og NA medlemmet  
Revider Tolv Konsepter for NA tjeneste  
Gjennomgå foreløpig godkjent tilfriskningslitteratur for å kjønns nøytralisere NA-litteratur 
der det er mulig 

 

Annet 
Annet:  
Ingen revisjoner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer kan fylle ut denne undersøkelsen online på www.na.org/survey  frem til 1.April 2020 

 

SERVICE MATERIALE (VELG OPP TIL 4) 
Tjenestemateriell for å støtte enkeltpersoners innsats 
Å gi NA-budskapet effektivt videre  

http://www.na.org/survey%20til%201


Stemmeark for Saker og Undersøkelser  * 2020 Agenda til Verdenskonferanse 

Hvordan være en pålitelig tjener i NA  

Personlig anvendelse av konseptene og tradisjonene  
Anvende og arbeide Konseptene  
Respekt som et åndelig prinsipp for tjeneste  
Offentlige Relasjoner 
Vårt offentlige image: å skape tillit til NA  
Flere retningslinjer på sosiale medier utover servicepamfletten  
Mer korte, fokuserte PR-ressurser som verktøy for å hjelpe til med å nå det medisinske 
samfunnet, strafferettspleie og de som henviser folk til NA 

 

Sponsing bak murene - grunnleggende  
NA Tjenester 101 
Online-møters beste praksis på internett  
Beste praksis for virtuelle servicemøter  
Teknologiens innvirkning på tjenester og arbeidsmengder  
Beste praksis for service workshops  
Grunnleggende om fasiliteter  
Lag et servicehefte som forklarer hva vi mener med "under ingen overvåking på noe 
tidspunkt" 

 

Hva er NA World Services, og hvordan fungerer det?  
Grunnleggende fellesskapsutvikling  
Samarbeid, ikke tilknytning – vårt forhold til andre, inkludert AA  
Samarbeid mellom tjenesteorganer  
Når serviceorganer splittes eller gjenopprettes  
Beskrivelse av service forpliktelser ved områder og regioner  
Effektiv rapportskriving  
Verktøy for mentorskap, inkludert når det gjelder serviceorganer og nye møter  
Støtteforum for grupper, lokal servicekonferanse og lokale serviceorganer, 
grunnleggende 

 

Retningslinjer i NA - forskjellige typer retningslinje-stiler og tilnærminger  
Juridiske, økonomiske og 7. Tradisjons verktøy 
Hvordan vi integrerer prinsippet om selvforsørgelse i NA  
Pengeflyt i den digitale tidsalder  
Innhenting av økonomiske midler – hva er innafor?  
Informasjon angående opprettelse/innlemmelse av juridiske enheter  
“Fellowship Intellectual Property Trust” (FIPT) og lokale websider  
(Angående tekst fra vår litteratur som legges ut) 

 

Hvordan forholde seg til banker og offentlige finansieringsinstitusjoner og regler  
Håndtere misbruk av NA-midler  
Grunnleggende veiledning for område kasserer og budsjettering   
Revidering av eksisterende servicemateriell 
Oppdatere en guide til lokal service i NA  
Revider og oppdater «Translation Basics» (Grunnleggende Oversettelse)   
Revider og oppdater «Planning Basics» (Grunnleggende Planlegging) 
Revider og oppdater «PR Basic» (Grunnleggende OR) 

 

Revider og oppdater «H&I Basics» (Grunnleggende H&I)  
Revider og oppdater service heftet «Forstyrrende og voldelig adferd» for å gjenspeile 
gjeldende praksis i fellesskapet og inkludere spørsmålet vedrørende seksuelle overgripere 
(Sexual predators) 

 

Revider og oppdater service heftet «Gruppesaksmøter» med et avsnitt som omhandler 
bruk av CBDM-prosessen (Konsensusbaserte beslutninger) og konseptet med delegering 

 

  
Annet 



Stemmeark for Saker og Undersøkelser  * 2020 Agenda til Verdenskonferanse 

Annet:  
Ikke noe nytt eller revidert servicemateriell  
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Diskusjonsemner (VELG OPP TIL 4) 
Diskusjonsemner for 2020-2022  
LAR slik det relateres til NA – Hva ønsker vi å si i vår litteratur?  
Hva det betyr å være selvforsørget i NA  

The fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) og kommende revisjoner  
Vårt symbol – En nærmere titt  
Viktigheten av våre tradisjoner i NA  
Gruppesamvittighet og konsensusbaserte beslutninger  
Grunnleggende OR – hva er det og hvorfor er det viktig  
Enkelhet og fleksibilitet i tjeneste  
Empati og respekt i tjeneste – å praktisere åndelige prinsipper  
NA vekst i etablerte områder  

http://www.na.org/survey%20til%201
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Sosiale medier og OR-spørsmål  
Håndtere forstyrrende og overgripende oppførsel  
Gjøre NA tilgjengelig for de med tilleggsbehov  
Å få ungdom og nykommere involvert  
Å bli en bedre sponsor  
Å skape fellesskap i NA  
Mentor og læring i tjeneste (service)  
Ledelse i NA  
Integriteten og effektiviteten i vår kommunikasjon  
Ellevte konsept – NA midler skal brukes til å fremme vårt primære formål å må forvaltes 
på en ansvarlig måte 

 

Bygge vår enhet mens vi respekterer våre forskjeller  
Beholde medlemmer i NA  
Sykdom/medisiner og vår litteratur  
Bruke «Veiledende Prinsipper» for å lage og begrense diskusjoner om aktuelle 
temaer/utfordringer 

 

Annet 
Annet:  
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Spørsmål til hjelp for å sette en ramme  rundt diskusjonene i verdenskonferansen (WSC) 
1. Bør NA-godkjent materiale være begrenset til elementer som adresserer 

personlig tilfriskning og /eller etablere en grunnleggende NA-filosofi og 
politikk? For øyeblikket inkluderer NA-godkjent materiale noen elementer 
som er adressert til medlemmer, men ikke direkte handler om personlig 
tilfriskning, for eksempel IP # 15 OI og NA-medlemmet og IP # 20 H&I 
Service og NA-medlemmet, i tillegg som elementer som er adressert til 
grupper eller serviceorganer, for eksempel IP # 2 Gruppen og IP # 26 
Tilgjengelighet for de med tilleggsbehov. 

 

2. Støtter du oppdatering av minst en IP pr. Konferansesyklus (hvert andre år)?  

http://www.na.org/survey%20til%201
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3. Et relativt lite antall grupper tilbyr servicepamfletter eller grupperelatert 
verktøy. Tror du dette skyldes: (velg alt som er aktuelt) 
Kostnad   ___ 

Bevissthet ___ 
Passer dårlig inn i litteraturstativer ____ 
Det at disse ikke skal leses på et ordinært NA-møte ___ 

 

4. Hvilke andre ideer har du for å hjelpe til med å få ut godkjent 
servicemateriell til grupper og medlemmer? 
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Världsservicekonferensen sammanför alla NA:s världsser-

vices beståndsdelar för att främja NA:s gemensamma 

välfärd. WSC:s uppdrag är att förena NA över hela världen

genom att tillhandahålla ett evenemang där:   

• Deltagarna föreslår och uppnår gemenskapens 

konsensus kring initiativ som främjar En vision för 

NA-service;

• Gemenskapen genom ett utbyte av er farenheter, styrka 

och hopp kollektivt uttrycker sig i frågor som påverkar 

Anonyma Narkomaner som helhet;

• NA-grupper har en mekanism för att stödja och ge 

anvisning åt NA:s världsserviceaktiviteter;

• Deltagarna garanterar att de olika 

elementen av NA:s världsser vice ytterst 

är ansvariga för de grupper de tjänar;

• Deltagarna inspireras av glädjen av 

osjälvisk service och vetskapen att 

våra ansträngningar betyder något.

t ostödjjjjjjjjjastödja

iiiiiiiiinspirerasssssss inspireras 

öööööööööööööööver hela världennnnnnnnnnnnnnnöver hela världen

aaaaaaaaaaaaaaanvisninggg anvisning  

kkkkkkkkkonsensussssssssskonsensus 

ffffffffffffffförenaa förena

aaaaansvariga ansvariga 

ssssssammanförrrrrrrrrrr sammanför

Världsservicekonferensens
uppdragsuttalande
Världsservicekonferensens
uppdragsuttalande

GGGGGGGGGemenskappppennnnnnnnnnnnn  Gemenskapen
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Idealt sett är ansvar och bestämmanderätt två sidor av samma 

mynt: utövandet av den ena är också utövandet av den andra. 

När våra grupper tillhandahåller resurserna – samvete och 

idéer, människor, pengar – som behövs för att fullgöra NA-ser-

vice, tillhandahåller de också anvisningar till servicestruktu-

ren. Låt oss ta en titt på några exempel på hur denna princip 

fungerar.

Tolv koncept för NA-service, Andra konceptet

Konferensens agendarapport

WSC 2020
26 april – 2 maj

Woodland Hills, Kalifornien



2020 Konferensens agendarapport 

World Service Conference of Narcotics Anonymous

World Service Offi ce

PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA

Tel: (818) 773-9999

Fax: (818) 700-0700

Website: www.na.org

World Service Offi ce–EUROPE

B-1050 Brussels, Belgium

Tel: +32/2/646-6012

World Service Offi ce–CANADA

Mississauga, Ontario 

World Service Offi ce–IRAN

Tehran, Iran

www.na-iran.org

Tolv steg och tolv traditioner återgivna för adaptering med tillstånd av AA World Services, Inc.

Narcotics Anonymous ®

The name “Narcotics Anonymous,” the stylized initials “NA” alone or within a double circle , the four-sided diamond 

enclosed in a circle , and the Original NA Group Logo  are registered trademarks and service marks of Narco-
tics Anonymous World Services, Incorporated.

The NA Way is a registered trademark of Narcotics Anonymous World Services, Incorporated, for its periodical publica-
tion.

Twelve Concepts for NA Service copyright © 1989, 1990, 1991 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. All rights 
reserved. The Twelve Concepts for NA Service were modeled on AA’s Twelve Concepts for World Service, published by 
Alcoholics Anonymous World Services, Inc., and have evolved specifi c to the needs of Narcotics Anonymous.

ISBN 978-1-63380-063-2  WSO Catalog Item No. SW9140 12/19



Innehållsförteckning

Investera i vår vision ..........................................................................................................................1

Strategisk planering ............................................................................................................................6

Psykisk hälsa i tillfrisknandet .........................................................................................................10

Fellowship Intellectual Property Trust ................................................................................................12

Projektet för framtidens WSC .........................................................................................................20

Ämnesfrågor för diskussion 2018–2020 .........................................................................................22

Litteratur, servicematerial och ämnesfrågor för diskussion .......................................................24

Förberedelser för WSC 2020 ............................................................................................................33

Regionala motioner ...........................................................................................................................37

Ihopräkningsblad för motioner och enkät .....................................................................................48

Ordlista ...............................................................................................................................................57



Suomi

Slovenčina
Português (Brasil)

Kiswahili

IsiZulu

En vision för NA-service 
Anonyma Narkomaners alla ansträngningar

inspireras av våra gruppers huvudsyfte.
Vårt åtagande vilar på denna gemensamma grund.  

Vår vision är att en dag:
Har varje beroende i världen en chans att erfara vårt 
budskap på sitt eget språk och sin egen kultur och
finna möjligheten till ett nytt sätt att leva;

Får varje medlem, inspirerad av tillfrisknandets
gåva,erfara andlig utveckling och uppfyllelse genom 
service;

Arbetar NAs serviceorgan runt om i världen
tillsammans i en anda av enighet och samarbete 
för att stödja grupperna i att föra vårt budskap om
tillfrisknande vidare;

Har Anonyma Narkomaner universellt erkännande
och universell respekt som ett livskraftigt program för 
tillfrisknande.

Ärlighet, tillit och goodwill är grunden för våra 
serviceansträngningar som alla litar till vägledningen 

från en kärleksfull högre makt.
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Hälsningar från världsstyrelsen
Eftersom de senaste två konferenstemana 
kom ur En vision för NA-service, är det 
lämpligt att årets tema blir att investera i vår 
vision. Det kan vara lätt att se vår vision som 
en horisont som vi aldrig kan nå, men när vi 
investerar vår tid, vår energi och våra resur-
ser gör vi konkreta framsteg. Fler människor 
hör budskapet om NA. Fler yrkesverksamma 
som arbetar med beroende blir villiga att hän-
visa sina klienter till programmet. Och fl er av 
oss upplever ett djup av andlig tillväxt och 
uppfyllelse som vi bara har funnit i service.

De fl esta av oss känner en viss nivå av ägande 
och ansvar för service som tillhandahålls å NA: s 
vägnar. Att bidra med vår tid och våra pengar till 
NA ger oss en möjlighet att uttrycka den känslan 
på ett konkret sätt och stärker vår andliga kopp-
ling till servicesystemet och programmet.

IP #24 Money Matters: Self-Support in NA  

Om du slår upp ordet investera i ordboken hit-
tar du ett antal olika betydelser. Att investera i 
något är att sätta resurser mot det med förvän-
tan om en avkastning – en framtida nytta. Om 
du läser denna Konferensens agendarapport (CAR) 
är du en medlem som investerar i NA. Det kos-
tar ingenting att tillhöra NA, men de fl esta av 
oss är tacksamma för att bidra med vår tid, vår 
energi och våra pengar till våra möten och vår 
service. Vi behöver inte, men vi får. Vi gynnas av 
denna investering och den större NA-gemen-
skapen gör det också. Våra personliga investe-
ringar i Anonyma Narkomaner hjälper till att 
rädda livet på beroende som vi aldrig kan möta.

Det fi nns också en känslomässig betydelse av 
ordet investera: vi investerar i vår gemenskap 
i den meningen att vi kommer att passionerat 
bry oss om NA. Och dessa defi nitioner av inves-
teringar – våra bidrag och våra känslomässiga 
investeringar – är relaterade. Vi känner oss mer 
sammanlänkade med och ansvariga för det vi 
bidrar till och det är delvis därför som service 
är så viktigt i NA.

NA fungerar för oss eftersom vi gör NA till 
vad det är, det ges inte till oss av någon utom-

stående enhet. Vi ”får” inte programmet från 
någon myndighet. Beroende skapade NA och vi 
fortsätter att skapa det varje dag. Vi skriver vår 
litteratur. Vi ställer i ordning våra mötesrum. Vi 
är mentorer och sponsorer för varandra. Vi gör 
vår egen OR- och evenemangsplanering.

På lokal nivå kan vi gå på servicemöten varje 
månad eller varannan månad för att prata om 
hur man gör OR, få NA att växa, tillgodoser 
behoven hos medlemmar och för budskapet 
vidare till potentiella medlemmar. Det är gan-
ska fantastiskt att inse att de erfarenheter som 
gjorde oss olämpliga att fungera i världen, kva-
lifi cerar oss att delta i NA-service. På grund av 
att vi jobbat så hårt på att förstöra våra liv i det 
förfl utna, får vi rädda andras liv i nuet.

CAR:ens innehåll
Det är därför medlemmar tar sig tid att se över 
Konferensens agendarapport vartannat år – för att 
vi är ansvariga för vår gemenskap. In NA fattar 
våra medlemmar besluten om vad vi vill foku-
sera våra ansträngningar och investera våra 
resurser på – inte bara fi nansiella, utan också 
personlig tid och energi. En planeringsprocess 
hjälper oss att budgetera tid och pengar nog-
grant och fatta mer ansvarsfulla beslut om hur 
vi ska investera dessa resurser. Ni kommer att 
läsa en hel del om NAWS strategiska plan i 
denna CAR. Den första motionen i CAR:en ber 
er att godkänna de långsiktiga målen från den 
strategiska planen.

Den andra motionen är att godkänna infor-
mationspamfl etten (IP), ”Mental Health in 
Recovery”. Ett av fokusområdena i denna Konfe-
rensens agendarapport handlar om bättre integra-
tion av olika strömmar av idéer - CAR-enkäten, 

Investera i vår vision
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den strategiska planen och regionala motioner. 
”Mental Health in Recovery” är ett exempel 
på ett projekt som inleddes som ett resultat av 
både en regional motion och prioriteringar i 
CAR-enkäten. Vi tror att den kommer att vara 
mycket användbar för medlemmar och poten-
tiella medlemmar. 

Efter det kommer tre motioner i CAR:en som har 
att göra med vårt juridiska ansvar för att skydda 
NA-gemenskapens egendom. Dessa motioner 
har att göra med Fellowship Intellectual Property 
Trust (FIPT), driftsregler och användnings policy 
för FIPT. Reader´s Notes till FIPT förklarar:

Syftet med Fellowship Intellectual Property 
Trust är att beskriva de kollektiva beslut som 
Anonyma Narkomaners gemenskap har fattat 
under årens lopp om sin litteratur och sina logo-
typer .... I detta omfattande dokument visas den 
policy som hela vår gemenskap har skapat för 
att bevara integriteten i sitt publicerade budskap 
och ansvaret hos sin publiceringsservice.

Eftersom NA:s litteratur tillhör hela gemenska-
pen fattar vi kollektiva beslut om användningen 
och skyddet av vår immateriella egendom. 
Detta är en del av hur vi investerar i vår vision 
och hur vi bevarar NA: s kollektiva resurser för 
de medlemmar som ännu inte kommit.

Vår Basic Text påminner oss om att ”allt som sker 
i samband med NA-service måste motiveras av 
viljan att mer framgångsrikt föra budskapet om 
tillfrisknande vidare till beroende som fortfarande 
lider” och det är i vår litteratur som den kollektiva 
erfarenheten av vår gemenskap över tid uttrycker 
detta budskap. FIPT hjälper oss att se till att den är 
skyddad för kommande generationer.

Utöver dessa fem motioner från världsstyrelsen 
innehåller CAR:en elva motioner från regioner 
och zoner. Vi har grupperat dessa motioner efter 
ämne för att göra dem lättare att workshopa. Vi 
har också, där det varit möjligt, inkluderat idéerna 
i dessa förslag i CAR-enkätlistorna så att de kan 
prioriteras i relation till annan tillfrisknandelitte-
ratur och idéer för servicematerial.
Detta är tredje gången vi har inkluderat en 
enkät i CAR:en för att få input om prioriteringar 
för tillfrisknandelitteratur, servicematerial och 
ämnesfrågor för diskussion (Issue Discussion 
Topics (IDT)). Den här gången inkluderar vi 

också några frågor om hur vi kategoriserar 
publicerat material och hur vi ska göra det mer 
tillgängligt för medlemmar.

CAR:en innehåller också alltid några förkla-
rande essäer. Utöver de uppsatser som introdu-
cerar varje styrelsemotion, innehåller följande 
sidor en översikt över arbetet under den senaste 
cykeln, en sammanfattning av IDT:er, projektet 
för framtidens WSC, samt hur man förbereder 
sig för WSC 2020.

Distribution av CAR:en 
Vi postar och bekostar exemplar av CAR:en till 
alla konferensdeltagare, regionala servicekom-
mittéer och zonforum. Andra medlemmar - 
eller serviceenheter kan köpa papperskopior 
från NA Världsservice för $13. 50. I priset ingår 
frakt och hantering, men inte skatter. Medlem-
mar kan också ladda ner CAR:en gratis från 
www.na.org/conference. Den engelskspråkiga 
CAR:en publiceras 150 dagar före WSC och de 
översatta versionerna (franska, portugisiska, 
spanska, svenska och, för första gången, ara-
biska!) publiceras en månad senare – den här 
gången senast den 26 december 2019.

Om det här är första gången du läser en Konfe-
rensens agendarapport kan det tyckas lite skräm-
mande. Bli inte avskräckt. Vi kände alla på det 
sättet en gång. Med tiden kommer du att vänja 
dig vid förkortningarna och frågorna. Det fi nns en 
ordlista som hjälper till att defi niera vissa begrepp 
och en avstämmningslista för att skriva ner era 
röster om motioner och enkäten. CAR-enkäten är 
också utlagd online på www.na.org/conference 
som alla medlemmar kan fylla i före den 1 april 
2020. Inte långt efter att CAR:en har publicerats 
kommer vi att lägga ut PowerPoint-presentatio-
ner och videor av innehållet på www.na.org/
conference för att hjälpa medlemmar att arrang-
era eller förbereda sig för CAR-workshops.

Översikt över den gångna cykeln
WSC markerar slutet på en cykel och början av 
nästa. Essäerna i denna CAR beskriver arbetet i 
fl era projekt för 2018-2020: FIPT, IP för psykisk 
hälsa och framtidens WSC. Utöver dessa projekt 
fortsatte vi ”redskapslåde”-metoden för utveck-
ling av servicematerial. Local Service Toolbox 
och Conventions and Events Toolbox projekten 
använder båda webbmöten, online-utkast och 
e-post för att sätta ihop servicematerial med 
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hjälp av alla intresserade medlemmar. Detta 
är en mer ekonomisk strategi eftersom det inte 
kräver en fi nansierad arbetsgrupp som träff as 
ansikte mot ansikte och det är en mer inklude-
rande strategi eftersom alla som vill vara med 
kan ansluta sig till webbmöten.

Local Service Toolbox (www.na.org/toolbox) 
har publicerat CBDM Basics och Serving NA in 
Rural and Isolated Communities och jobbar för 
närvarande med ”GSR Basics”. CAR-enkätsva-
ren hjälper konferensdeltagarna att etablera 
fokus för Local Service Toolbox under den 
kommande cykeln. Conventions and Events 
Toolbox (www.na.org/conventions) har publi-
cerat två textstycken, Money Management och 
Program Committee and Development of the Pro-
gram och arbetar för närvarande med ”Con-
tracts and Negotiations”. Arbetet med denna 
redskapslåda kommer också att fortsätta under 
den kommande cykeln.

Ett annat projekt som kommer att fortsätta vidare 
till nästa cykel är Spiritual Principle a Day pro-
jektet (SPAD) (www.na.org/spad). En idé för en 
daglig meditationsbok prioriterades i 2016 års 
CAR-enkät. Efter en undersökning om vad med-
lemmar skulle vilja se i en sådan bok presenterade 
styrelsen en projektplan för 2018 Världsservi-
cekonferens för en bok som utforskar en andlig 
princip varje dag. Under loppet av de senaste två 
åren har det varit spännande att se boken ta form. 
På grund av att det är en daglig bok – 366 enskilda 
poster som inte behöver ha en gemensam röst 
– har det varit en bra möjlighet att be medlem-
marna lämna in egna skrifter om andliga princi-
per. Liksom i alla våra litteraturprojekt använder 
arbetsgruppen dessa råtexter för att sätta ihop en 
färdig produkt som verkligen avspeglar rösterna 
från våra medlemmar, eftersom våra medlemmar 
gjorde skrivandet. En av de fi na aspekterna med 
detta skede av processen är att input kan lämnas 
in på vilket språk som helst. Arbetsgruppen läser 
igenom allt för att identifi era viktiga idéer och 
teman och få fram personliga erfarenheter och 
tillämpningar av andliga principer som sticker ut. 
En del input kan användas som den är, men det 
mesta kommer att vävas samman med skrifter 
som lämnats in av andra medlemmar. Det fi nns 
mer information om hur ni skickar in texter på  
www.na.org/spad.

Om ni vill få en känsla för hur boken utformas 
har ni ett bra tillfälle nu. När CAR:en är public-

erad kommer den andra omgången text att ha 
släppts för gemenskapens granskning och input. 
Ni hittar det publicerat på projektsidan  (www.
na.org/spad) tillsammans med ett formulär för 
att vägleda er input. Låt oss veta vad ni tycker. 

En annan del av litteraturen vi har pratat om 
en hel del denna cykel är ett potentiellt stycke 
litteratur i samband med läkemedelsersätt-
ning (Drug Replacement Therapy (DRT)) och 
behandling med stöd av medicinering (Med-
ication-Assisted Treatment (MAT)) så som de 
relaterar till NA. Kort sagt hade vi hoppats att 
inkludera en projektplan i CAT för litteratur i 
ämnet, men vi är fortfarande osäkra på vad 
gemenskapen skulle vilja se avspeglas i en fär-
dig text. Det här ämnet var ämnesfråga för dis-
kussion (IDT) för den här cykeln och det fi nns 
ett avsnitt i den här CAR:en som förklarar pro-
blemet mer detaljerat. Mer information fi nns på 
sidan 22. 

Som medlemmar i styrelsen håller vi workshops 
runt om i världen och trots olikheterna i våra 
gemenskaper och omständigheter är vi alla 
motiverade av passionen att föra vidare NA:s 
budskap. Hur kan vi göra NA-möten, litteratur 
och serviceredskap mer tillgängliga för med-
lemmar och ännu lidande beroende? Vad kan vi 
göra för att göra det lättare för beroende att vis-
tas i rummen tillräckligt länge för att höra vårt 
budskap? Dessa frågor levandegör varje del av 
innehållet i denna CAR. 

Vi går mycket långt för att göra information till-
gänglig och nåbar. Under denna cykel höll vi 
webbmöten för konferensdeltagare varannan 
månad och vi håller regelbundna webbmöten 
om OR, stegarbete med intagna, S & I, telefon-
service, gemenskapsutveckling och off entliga 
relationer i zoner och att göra service på lands-
bygden och i isolerade samhällen. Alla våra 
projekt använder webbmöten, antingen för att 
arbetsgruppsmedlemmarna ska kunna mötas 
eller, när det gäller redskapslådeprojekten, för 
att intresserade medlemmar ska arbeta tillsam-
mans för att utveckla material.

Under denna cykel höll vi också ett webbmöte 
öppet för alla intresserade medlemmar för att 
börja samla in bästa arbetssätt för online-möten. 
Anteckningar från webbmötet publiceras under 
diverseavsnittet på konferensens webbsida: www.
na.org/conference. Online-möten har gjort NA:s 
program tillgängligt för beroende som annars 
skulle ha svårt att komma till möten. Även om en 
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del av våra medlemmar har många års erfarenhet 
är fl era av oss relativt nya på att träff as virtuellt 
och det var verkligen bra att höra om vad som 
fungerar bra och hur online-möten hanterar saker 
som litteraturtillgänglighet och den sjunde tradi-
tionen. Detta ämne prioriterades för diskussion 
vid den senaste konferensen och vi planerar att 
hålla ett annat sådant webbmöte efter WSC.

Teknik har verkligen förstärkt vår förmåga att 
kommunicera med medlemmar runt om i värl-
den och skicka frågor och material snabbt för 
feedback. Det har varit både produktivt och 
enande att samlas på nätet för att diskutera frå-
gor med konferensdeltagare under hela cykeln. 
Vid senaste WSC kunde vi ansluta delegater 
och alternerande som inte kunde få visum, till 
konferensen via internet och vi planerar att göra 
det igen 2020. Det är ganska fantastiskt när man 
stannar upp för att verkligen tänka på det. Nu 
behöver vi bara jetpacks!

Men NAWS har alltid åtagit sig att vara till-
gängligt och en del av detta har mindre att 
göra med internet-teknik än det gör med full-
ständig närvaro. Det fi nns en anledning till 
varför vi säger ”HUGS not drugs”. Utifrån vårt 
perspektiv kan virtuella anslutningar inte helt 
ersätta att mötas personligen för NA-service. 
WSC är en veckolång händelse och vi erbjuder 
fi nansiering för varje delegat, HRP och WSC:s 

cofacilitatorer. (Vi förstår att en del regioner 
kan fi nansiera sina egna delegater och också 
gör det – tack så mycket!) Det här är också en 
investering i vår vision.

Som medlemmar i styrelsen har vi förmånen att 
resa till många zonforum, evenemang och servi-
cemöten som har begärt vårt deltagande. Vi deltar 
också genom internetuppkopplingar när det är 
praktiskt. I vissa fall fi nansierar vi resor för med-
lemmar eller delegater som kanske inte annars 
har möjlighet att träff as, vilket är fallet för Afri-
can Zonal Forum till exempel. Att tjäna NA skil-
jer sig inte från personligt tillfrisknande i denna 
mening - vi kan tillsammans göra det vi inte kan 
göra ensamma.  Efter några dagar på ett service-
möte skapas band som kan bidra till att stärka 
hela samhällen och få NA att växa. Våra resor 
stärker kommunikationen mellan gemenskapen 
och NAWS och input från dessa gemenskaps-
utvecklingsresor ger NAWS information till sin 
strategiska plan. Denna verksamhet är kostsam, 
men det är en värdefull investering i vår vision. 
Vid varje konferens ägnar vi tid åt att rapportera 
om dessa insatser för gemenskapsutveckling och 
vi inkluderar en fullständig lista över resor i Con-
ference Report.

Översättningar har alltid varit ett självklart 
exempel på det arbete vi gör för att göra NA:s 
budskap mer tillgängligt. Vi översätter nu 
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material till femtiofem språk och vi publicerar 
Basic Text på trettiotvå språk. Vi kan välkomna 
människor till NA på mer än femtio språk. För 
en komplett lista över översatt tillfrisknan-
delitteratur och servicematerial, se bilaga F i 
denna CAR.

Vi har också gjort vissa framsteg för att för-
bättra tillgängligheten för våra döva och hör-
selskadade medlemmar. På WCNA höll vi 
en workshop om att bättre tjäna dessa med-
lemmar och vi har en hel del resurser på vår 
hemsida www.na.org/asl. Tack vare hjälp från 

en medlem som erbjöd sig frivilligt kunde vi 
också ge en ASL-tolk på webbinaren för online 
möten. Vi hoppas kunna fortsätta att förbättra 
tillgången på detta område.

Detta är bara ett urval av NAWS aktiviteter 
sedan WSC 2018. Varje Annual Report innehåller 
ett diagram som visar hur stora bidrag som 
behövs från varje möte i hela världen för att 
täcka kostnaderna för service som NAWS ger 
direkt till gemenskapen. Ni har precis läst om 
några exempel på hur dessa bidrag är investe-
ringar i vår vision.

För mer information om arbetet i Världsser-
vice, se NAWS Annual Report som publiceras 
på  www.na.org/ar, NAWS News  på  www.
na.org/nawsnews, och Conference Report, som 
kommer att publiceras strax före WSC och 
läggas ut på konferenssidan på www.na.org/
conference. Om ni är intresserade av att hålla 

er uppdaterade om NAWS verksamhet och inte 
redan har en prenumeration, kan ni få en elek-
tronisk prenumeration på NAWS News, NAWS 
e-postuppdateringar och andra tidskrifter här: 
www.na.org/subscribe. 

Siff rorna är för räkenskapsåret 2017 – 2018.
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Strategisk planering

Vartannat år sedan 2002 sätter styrelsen sam-
man en strategisk plan för den kommande 
cykeln. Den första motionen i denna Konferen-
sens agendarapport är en motion om att god-
känna de långsiktiga målen i NAWS strategiska 
plan. De långsiktiga målen i planen är de mål 
som Världsservice behöver nå för att uppfylla 
vår del av En vision för NA-service.

De långsiktiga målen har alltid varit en del av den 
strategiska planen. De ändras inte för varje cykel, 
men resten av planen gör det. Planen beskriver 
det arbete vi skulle vilja utföra under de kom-
mande två åren för att närma oss vår vision. Den 
strategiska planen tar främst upp områden där 
vårt arbete växer och förändras. Mycket av vårt 
arbete är fortfarande relativt konsekvent från år 
till år och täcks inte av planen.

Det här diagrammet visar hur komponenterna 
i den strategiska planen ansluter till En vision 
för NA-service och till de projektplaner som 
godkänts vid varje WSC. 

Från undersökning till projekt: 
planeringsprocessen
När vi gör en omvärldsundersökning vartannat 
år tittar vi på faktorer inom och utanför NA som 
kan påverka oss. Som styrelse använder vi infor-
mationen som samlats in i omvärldsundersök-
ningen för att fastställa den strategiska planens 
mål, dessa målsättningar är de mål vi vill uppnå 
inom en snar framtid. Sedan tänker styrelsen på 
arbetssätt för målen. Arbetssätten beskriver arbe-
tet vi kan göra för att nå våra mål. Och slutligen, 
som en styrelse, prioriterar vi vad vi tror att vi 
kan åstadkomma under de kommande två åren. 

De projektplaner som tas upp i Material för 
konferensens godkännande (CAT) inklusive 
föreslagen budget, härrör alla från dessa pri-
oriteringar. Den strategiska planen innehåller 
alltid fl er mål och arbetssätt än vi vet att vi kan 
uppnå under en cykel och ofta fi nns det fl er pro-
jekt som föreslås än vi förväntar oss att kunna 
slutföra. Detta ger oss fl exibiliteten att utnyttja 
resurser där de behövs, när de fi nns och sam-
tidigt förbli redovisningsskyldiga inför gemen-
skapen.

Till exempel är behovet av enkla, lättbegripliga 
redskap som kan användas på lokal nivå något 
som regelbundet kommer upp när vi gör en 
omvärldsundersökning. Den strategiska pla-
nen för 2018 – 2020 innehåller ett avsnitt om 
utbildning och redskap som rör detta behov. De 
två målen för utbildning och redskap som är 
avsedda att tillgodose dessa behov är följande:

MÅL 4: Fortsätta att utveckla lättanvända, 
relevanta utbildningar och redskap.

MÅL 5: Öka delaktigheten i processen för 
redskapsutveckling.

Två av arbetssätten under dessa mål var att fort-
sätta utveckla objekt för Local Service Toolbox 
och Conventions and Events Toolbox.

Vi höll webbmöten under hela cykeln för båda 
dessa projekt och bjöd in alla intresserade medlem-
mar att hjälpa till med arbetet. Vi avslutade utkast 
för CBDM Basics och Serving NA in Rural and Iso-
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lated Communities och vi arbetar för närvarande på 
GSR Basics för Local Service Toolbox. Conventions 
and Events Toolbox projektet avslutade utkast till 
Money Management och Program Committee and 
Development of the Program och arbetar för närva-
rande med Contracts and Negotiations.

Vi planerar att fortsätta arbeta med Conven-
tions and Events Toolbox under den kommande 
cykeln och be WSC att ange prioriteringar för 
lokala serviceverktyg som ska utvecklas härnäst 
med användning av resultaten från CAR-en-
käten som en resurs. (Mer information fi nns i 
inledningen till CAR-enkäten på sidan 24.)

Ökat samarbete vid 
omvärldsundersökningen
Som vi regelbundet har rapporterat i NAWS 
News (www.na.org/nawsnews) och annorstädes 
har vi ansträngt oss för att öka samarbetet med 
konferensdeltagarna i vår planeringsprocess.

Planen tillhör NA som helhet. Den beskriver 
arbetet vi har för avsikt att göra å gemenska-
pens vägnar.

Ett av våra primära ansvarsområden, som sty-
relse, är att lyssna noga och att vara lyhörda för de 
behov och intressen som vi hör uttalas. Omvärlds-
undersökningen och planen som kommer ur den, 
formas av de samtal vi har med medlemmar, vad 
vi hör när vi reser till serviceenheter och evene-
mang, e-post och samtal vi får och diskussionerna 
vid WSC och på webbmöten – alla våra interak-
tioner med gemenskapen under hela cykeln. Men 
den processen kan kännas abstrakt för många 
medlemmar och kan inte uppfattas som ett sätt att 
bidra direkt till den strategiska planen.

Under de senaste åren har vi provat några nya 
saker för att engagera konferensdeltagarna mer 
konkret i planeringsprocessen. Under de senaste 
två cyklerna har vi ställt enkäter till konferensdel-
tagarna för att samla in deras bidrag till omvärlds-
undersökningen. Detta ger regioner och zoner ett 
direkt sätt att delta i planeringsprocessen.

Detta är en ny process för oss och vi lär oss vad 
som fungerar. För denna cykel gjorde vi en del 
ändringar baserat på vårt första försök att ställa 
enkäter till konferensdeltagare och vi kommer 
sannolikt att göra andra förändringar i cykeln 

framöver. Ju fl er regioner och zoner som bidrar 
till omvärldsundersökningen, desto mer kom-
plett kommer vår vision av NA:s behov att vara.

Hållbarhet och samarbete 
Planeringsprocessen låter oss tänka holistiskt 
på arbetet under en cykel och att fatta ansvars-
fulla strategiska beslut om var vi ska sätta in 
våra ansträngningar. Vi överväger de mänskliga 
och ekonomiska resurser som fi nns tillgängliga 
och de prioriterade strategierna och utifrån det 
utarbetar vi en uppsättning projektplaner för att 
inkludera i CAT-materialet.

Vi hoppas att utvecklingen av en gemensam plane-
ringsprocess och användningen av CAR-enkäten 
för att vägleda prioriteringar för servicematerial 
och tillfrisknandelitteratur, kommer att ge en tyd-
lig bild där regioner och zoner kan se sina behov 
och idéer avspeglas i processen.

Vi har ägnat mycket tid åt att diskutera hur man 
ska öka gemenskapens medvetenhet om planen 
och hur man ökar konferensdeltagarnas enga-
gemang i skapandet av den. Ett gemensamt 
arbetssätt för omvärldsundersökningen var ett 
bra första steg. Vid WSC 2020 har vi för avsikt 
att prova några ytterligare steg: 

• Vi ber gemenskapen att godkänna de lång-
siktiga målen i planen.

• Vi kommer att ställa en motion för att få 
konferensens godkännande av den strate-
giska planen 2020 – 2022. (Vi inkluderar 
alltid planen i CAT:en, men vi ber bara 
WSC att godkänna de enskilda projektpla-
nerna. Den här gången kommer vi att be 
WSC att godkänna planen som helhet.)

• Vi har för avsikt att påbörja processen 
med att skapa nästa strategiska plan – som 
kommer att vara den strategiska planen för 
2022 – 2024 – vid själva konferensen.

Planeringsprocessen är fl ytande och lyhörd, 
vilket gör att vi kan ta itu med nya trender 
och problem när de uppstår. Vi ser över pla-
nen varje konferenscykel för att beskriva vårt 
arbete för de kommande åren och för att se till 
att planen och vår strategiska planeringspro-
cess håller jämna steg med vår snabbt förän-
derliga gemenskap och världen i stort.
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Långsiktiga mål
Som vi konstaterade i början av denna essä ber 
vi gemenskapen att godkänna de långsiktiga 
målen i NAWS strategiska plan. Planens åtta 
långsiktiga mål listas nedan. Detta är de saker vi 
tror att vi måste åstadkomma för att uppnå vår 
vision. De är ambitiösa, men vi har gjort defi ni-
tiva framsteg mot vart och ett av dem under de 
år som gått sedan vi började med strategisk pla-
nering. Nummer fyra handlar till exempel om att 
använda teknik för att förbättra kommunikation 
och tillgänglighet för medlemmar. Här är bara 
några av våra förbättringar inom detta område: 

• Vi använder nu online-möten för att samla 
betrodda tjänare för att diskutera bästa 
arbetssätt. Vi höll webbmöten för konferens-
deltagare varannan månad denna cykel, vil-
ket har förbättrat kommunikationen oerhört.

• Vi använder online-enkäter för att samla in 
i-förväg- input för alla våra litteraturprojekt.

• Vi lägger ut utkast av verk-under-arbete 
online för granskning från medlemmar och 
använder online-formulär för att hjälpa 
medlemmar att enkelt skicka in input.

• Vi har ökat e-postkorrespondensen för att 
engagera och informera konferensdelta-
garna mer konsekvent.

• Vi håller online-möten för arbetsgrupper och 
styrelsen. Vissa arbetsgrupper träff as bara 
online. 

Mål nummer sju handlar om att bygga kon-
sensus på alla servicenivåer. Vi gjorde stora 
framsteg mot detta mål vid den senaste världs-
servicekonferensen när WSC beslutade att 
eliminera formella ärenden och använda en 
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Motion 1 Att godkänna NAWS långsiktiga mål, som fungerar som grunden för NA 
World Services strategiska plan. 

Avsikt: Att ta ett nästa steg i att skapa en gemensam strategisk plan för NA World Services.

Ekonomisk inverkan: Ingen.

Påverkad policy: Ingen. 

NAWS långsiktiga mål

I ett kontinuerligt arbete för att förverkliga vår vision strävar NA World Services efter att uppnå dessa mål:

1 NA förstås och accepteras som ett relevant, tillförlitligt, säkert, kompatibelt och andligt pro-
gram för tillfrisknande av beroende för beroende.

2 Ett nätverk av betrodda tjänare i hela världen fungerar som en effektiv och konsekvent NA-re-
surs för lokala myndigheter, yrkesverksamma och media.

3 NA är en verkligt global gemenskap med ökande tillgång till litteratur på alla språk och ett åtag-
ande av alla att arbeta tillsammans för att få gemenskapen att växa.

4 Teknik används mer effektivt för att kommunicera i god tid, göra det lättare för medlemmar att 
bidra och delta, utöka tillgången till workshops och serviceredskap och stödja gemenskapsut-
vecklingsinsatser över hela världen.

5 Varje medlem förstår begreppet självförsörjande och visar engagemang för gemenskapen 
genom att bidra med sin tid, sina förmågor och tillgängliga resurser.

6 Vi kan få gemenskapen att växa, utveckla litteratur och förbättra vår förmåga att föra NA:s bud-
skap vidare genom att driva en hållbar organisation med tillräckliga intäkter, mänskliga resurser 
och infrastruktur.

7 Fler medlemmar diskuterar och skapar konsensus i frågor på alla nivåer, vilket skapar en större 
känsla av tillit till den globala beslutsprocessen.

8 Alla komponenter i servicesystemet arbetar tillsammans för att förverkliga vår NA vision och 
mål.

mindre formell konsensus-baserad process för 
att diskutera och besluta om frågor. Vi har också 
utvecklat ett verktyg för lokal service, CBDM 
Basics, som lagts ut på www.na.org/toolbox. 

Detta är bara ett par exempel på vad NAWS 
gör för att uppfylla våra långsiktiga mål. Vi 

planerar att prata med deltagarna vid WSC om 
hur vi fortsätter närma oss att uppnå dem. För 
att detta arbete verkligen ska tillhöra oss alla 
ber vi om ert stöd, er förståelse och ert sam-
tycke till de långsiktiga målen. 
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Psykisk hälsa i tillfrisknandet

Processen för att skapa denna nya IP började från två källor. Den här regionala motionen från 2016-
års CAR antogs enhälligt vid WSC:

Psykisk hälsa var också ett av de mest priori-
terade ämnena i avsnittet för häften eller pam-
fl etter av tillfrisknandelitteratur i 2016-års 
CAR-enkät. Med denna anvisning från gemen-
skapen började arbetet med utformningen av 
projektplanen och att samla medlemmarnas 
tankar med en enkät öppen för alla intresse-
rade medlemmar. Vi fi ck in över 1 500 enskilda 
svar på frågorna i enkäten från fyrtioåtta stater 
i USA och tjugosju andra länder mellan novem-
ber 2016 och juni 2017. Denna input hjälpte till 
att forma projektplanen som ingick i 2018-års 
Material för konferensens godkännande (CAT).

Detta utdrag ur projektplanen sammanfattar 
input:

Majoriteten av medlemmarna föredrar 
en lättläst pamfl ett som är varm, välkom-
nande och empatiskt. Vi fi ck andra kom-
mentarer om vad denna pamfl ett borde ta 
upp om stigmatiseringen och skammen 
kring psykiska hälsofrågor och försäkra 
medlemmar om att detta inte är en ovanlig 
fråga bland tillfrisknande beroende och att 
tillfrisknande är möjligt i NA. Det verkar 
uppenbart att vi måste ha mer exponering 
för och diskussion om de idéer som redan 
tas upp i I tider av sjukdom, som inte tycks 
vara helt välkända för många av våra med-
lemmar.

WSC 2018 godkände projektplanen och över två 
tredjedelar av konferensdeltagarna klassade sin 
prioritering som ”hög”. Styrelsen satte ihop en 
arbetsgrupp som träff ades ansikte mot ansikte i 
september 2018 och använde inputen från enkä-
ten som det initiala källmaterialet för sitt arbete.

Både arbetsgruppen och en fokusgrupp träf-
fades därefter online för att slutföra ett utkast 
som sedan granskades av arbetsgruppen och 
styrelsen. Utkastet var utlagt för input från 
alla intresserade medlemmar av gemenskapen 
från 1 februari – 15 maj 2019. Vi fi ck 498 svar 
på utkastet från hela USA och 15 andra länder. 
Arbetsgruppen träff ades igen i juni 2019 att över-
väga gemenskapens input och att utveckla god-
kännandeformatet av pamfl etten.  

I Anonyma Narkomaners program kan varje bero-
ende med en önskan att sluta använda vara med-
lem och ingen medlem av NA behöver någonsin 
tillfriskna ensam. Tillfrisknande är vårt gemen-
samma band. Även om en del av oss kan känna 
sig hopplösa på grund av haveriet av vårt aktiva 
beroende är vi inte hjälplösa. Vi har möjlighet att 
dra nytta av erfarenheter och förslag från andra 
medlemmar som tillfrisknar i NA.

”Psykisk hälsa i tillfrisknandet” 
godkännandeformat IP
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Motion 2 Att godkänna IP som ingår i bilaga A, ”Psykisk hälsa i tillfrisknandet” som 
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur.

Avsikt: Att ha ett gemenskapsgodkänt material tillgängligt om detta problem som en resurs för 
NA-medlemmar.

Ekonomisk inverkan: Kostnaden för att skapa detta material har redan uppstått. De enda merkostna-
der som skulle bli följden av att denna motion antas är initiala produktionskostnader, vilka skulle vara 
minimala.

Påverkad policy: Ingen 

Informationspamfl etten innehåller ämnesrubri-
ker som hjälper medlemmar som har särskilda 
problem. Vissa tankar om psykiska hälsotill-
stånd i tillfrisknandet återkommer i hela texten, 
eftersom vi anser att det är bra att illustrera deras 
betydelse. Som ett exempel ansåg vi att erfa-
renhet med att bibehålla sitt tillfrisknande och 
psykiska välbefi nnande är viktigt, så det nämns 

några gånger. För att stödja erfarenheterna i 
denna IP har vi inkluderat citat från medlemmar 
och citat från Basic Text, Det fungerar: hur och var-
för, Living Clean, Bara för idag, I tider av sjukdom 
och Vägledande principer.

Vi är glada och tacksamma att presentera denna 
text här för gemenskapens övervägande.
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Fellowship Intellectual Property Trust

I den här Konferensens agendarapport (CAR) fi nns 
tre motioner (motionerna 3 – 5) som har att 
göra med Fellowship Intellectual Property Trust 
(fi pt). Motion 3 föreslår ändringar av FIPT:s 
driftsregler. Motion 4 föreslår ändringar i Intel-
lectual Property Bulletin nr 1, mer allmänt kallad 
användningspolicy och motion 5 vill inleda pro-
cessen för att revidera FIPT självt i framtiden.

Vi kommer att försöka förklara ursprunget till 
dessa tre motioner och de förändringar som de 
rekommenderar så enkelt som möjligt i denna 
uppsats. En kopia av Fellowship Intellectual Pro-
perty Trust, inklusive de operativa regler som 
visar alla de förändringar vi föreslår, ingår i 
bilaga B i denna CAR. En ren kopia av den före-
slagna översynen av Intellectual Property Bulle-
tin nr 1 fi nns i bilaga C och en kopia som visar 
de föreslagna ändringarna fi nns i bilaga D. Den 
aktuella versionen av Intellectual Property Bulle-
tin nr 1 ingår i bilaga E. Dessutom kan du hitta 
aktuella versioner av dessa dokument samt 
annat material med anknytning till FIPT online 
på www.na.org/fi pt.

Vad är FIPT ?
Fellowship Intellectual Property Trust är ett juri-
disk dokument med en lång historia i NA. 

FIPT beskriver i detalj hur NA: s intellektuella 
egendom – vårt namn, våra varumärken och 
vår tillfrisknandelitteratur –  är skyddade och 
administreras av Narcotics Anonymous World 
Services, Inc, så att NA kan säkerställa att vårt 
namn och vår litteratur och våra varumärken 
är tillgängliga för att uppfylla vårt huvudsyfte. 
FIPT handlar först och främst om integriteten 
i NA:s budskap och behovet att skydda NA:s 
egendom så att NA:s gemenskap kan fortsätta 
äga sitt eget material.

FIPT  förklarar:

Det enda syftet med denna trust är att hålla 
och administrera all tillfrisknandelitteratur och 
annan intellektuell egendom för Anonyma Nar-
komaners gemenskap på ett sätt som hjälper 
beroende att fi nna tillfrisknande från beroende-
sjukdomen och föra vidare budskapet om till-
frisknande till beroende som fortfarande lider, i 
linje med NA:s tolv steg och tolv traditioner. 

(FIPT, artikel I, avsnitt 4)

Varifrån kom det här projektet?
Arbetsgruppen för FIPT:s operativa regler och 
bulletiner fanns med på en lista över virtuella 
arbetsgrupper som antogs på 2018 World Ser-
vice Conference.

Under konferenscykeln 2016 – 2018 gjorde en 
region en begäran om att inspektera trusten. 
Inspektionen ägde rum strax efter WSC 2018 och 
ni kan hitta rapporten från denna inspektion på 
FIPT:s webbsida: www.na.org/fi pt.

Detta var första gången sedan FIPT antogs 1993 
som en sådan begäran hade gjorts och den lyfte 
några frågor för oss om inspektionsprocessen 
som den beskrivs i Driftsreglerna. Vi pratade 
med deltagarna vid konferensen om revide-
ringar som vi trodde var nödvändiga för att 
uppdatera den del av Driftsreglerna som beskri-
ver hur en inspektion av trusten kan utföras. 

I en röstning genom handuppräckning uttryckte 
konferensen stöd med konsensus (93-15-4-2) för 
att en förändring krävdes för artikel V, avsnitt 
3, den del av de operativa regler som vi kallar 
Inspection Clause.

HISTOREN 
OM DESSA MOTIONER

• WSC 2018 bestämde sig för att 
skapa arbetsgrupp

• Arbetsgrupp av mestadels 
nuvarande RD:er och 
alternernande träffades flera 
gånger virtuellt

• Styrelsen diskuterade och  
accepterade rekommendationer

• Konferensdeltagarna 
diskuterade rekommendationer 
under två webbmöten
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Styrelsen presenterade en möjlig revidering av 
inspektionsklausulen, men bad inte WSC att 
fatta beslut om dessa specifi ka ändringar: 

ARTIKEL V, AVSNITT 3: 

INSPEKTION AV FÖRVALTARENS VERKSAMHET

Villkor för inspektion

Varje regional servicekommitté eller motsvarande 
serviceorgan body Världsservicekonferensen får 
inspektera bokföringen och driften av förtroendet å 
stödmottagarens vägnar, förutsatt att följande villkor 
uppfylls om den så önskar.  Uppgifter om en sådan 
inspektion skulle beslutas av WSC.

Konferensen beslutade, med konsensusstöd 
(89-22-0-2), att upphäva inspektionsklausulen 
till slutet av WSC 2020, så att ett beslut skulle 
kunna fattas om hur inspektioner ska hanteras 
i framtiden.

Konferensen enades alltså om att en virtuell 
arbetsgrupp borde titta på de operativa reglerna 
och FIPT-bulletinerna. Styrelsen har skapat en 
arbetsgrupp bestående av tre amerikanska regi-
ondelegater, tre alternerande delegater från USA 
och en medlem utanför USA med årtionden av 
erfarenhet av världsservice, bland annat som 
medlem i Board of Trustees, Board of Directors 
och världsstyrelsen. De fl esta av arbetsgruppens 
medlemmar var på 2018-års WSC och hade hört 
diskussionerna och förstod de farhågor som 
ledde till att arbetsgruppen skapades.

Arbetsgruppen träff ades online under hela 
konferenscykeln. De erbjöd en rad rekommen-
dationer som styrelsen diskuterade vid fl era 
möten. Efter att ha gjort några relativt små redi-
geringar av dokumenten, accepterade styrelsen 
arbetsgruppens rekommendationer och disku-
terade dem med konferensdeltagare under ett 
webbmöte i augusti 2019. Efter detta webb-
möte, gjorde vi några mindre ändringar i for-
muleringarna som föreslagits av vår advokat 
i immaterialrätt, dessa var helt enkelt seman-
tiska förändringar, inte ändringar i innehållet 
i rekommendationerna. Vi diskuterade sedan 
våra rekommendationer med konferensdelta-
gare igen vid webbmötet för konferensdeltagare 
i oktober 2019. Slutresultatet är de tre motioner 
som fi nns i denna CAR. 

Driftsregler
Driftsreglerna beskriver hur FIPT ska adminis-
treras. Avsnitt 2 i Driftsreglerna förklarar deras 
syfte i detalj:

Dessa regler beskriver hur Fellowship Intel-
lectual Property Trust ska administreras. De 
beskriver den intellektuella egendom som 
innehas av trusten, parterna i trusten, rättig-
heter och skyldigheter för var och en av dessa 
parter och förhållandet mellan dem. De beskri-
ver också specifi ka sätt på vilka rättigheter 
och skyldigheter för förvaltaren kan återkallas 
och omtilldelas och det förfarande som ska 
användas vid ändring av särskilda bestämmel-
ser i själva förvaltningsinstrumentet.

Det har skett förändringar i de operativa reg-
lerna sedan de ursprungligen utarbetades, men 
det är första gången vi har gjort en omfattande 
översyn för att uppdatera dem.

De väsentligaste förändringarna som vi rekom-
menderar till de operativa reglerna för FIPT
är inspektionsklausulen, artikel V avsnitt 3 i 
Driftsreglerna. Arbetsgruppen pratade länge 
om inspektionsklausulen som bygger på den 
möjliga revidering som styrelsen hade presen-
terat vid konferensen.

Trustens förmånstagare är NA:s gemenskap 
som helhet, och FIPT är tydligt med att Världs-
servicekonferensen (World Service Conference 
(WSC)) är det organ som är bemyndigad att 
fatta beslut på uppdrag av trustens förmånsta-
gare. De revideringar vi föreslår skulle utvidga 
denna logik till inspektionsklausulen. 

Det här är vad som för närvarande står i drifts-
reglerna om parterna i trusten:

ARTIKEL I, AVSNITT 3: TRUSTENS PARTER

Trustor: Anonyma Narkomaners gemenskap 

som ger sina grupper röst genom sina region-

delegater vid World Service Conference

Jämlikt ägande av tillfrisknandelitteratur, varu-
märken, servicemärken och all annan Ano-
nyma Narkomaners gemenskap intellektuella 
egendom ligger hos gemenskapen självt där 
den grundläggande kollektiva enheten är NA-
gruppen. Beslut om NA:s intellektuella egendom 
påverkar direkt varje enskild NA-grupp och NA 
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som helhet. Av denna anledning, fattas sådana 
beslut av vederbörligen bemyndigade represen-
tanter för NA-grupper, deras regiondelegater, 
när dessa RD:er samlas på NA:s World Service 
Conference. På detta sätt fungerar Anonyma 
Narkomaners gemenskap som Trustor av Fel-
lowship Intellectual Property Trust och ansvarar 
för skapandet, godkännandet, revideringen och 
avvecklingen av NA:s tillfrisknandelitteratur, 
varumärken, servicemärken och annan intellek-
tuell egendom. Trustorens specifi ka rättigheter 
och skyldigheter beskrivs i artikel III i dessa reg-
ler och i aktuella tillämpbara servicemanualer.

Vi föreslår en ändring av inspektionsklausu-
len så att endast WSC, å förmånstagarens väg-
nar, NA:s gemenskap, kan fatta beslut om att 
genomföra en inspektion. Endast WSC kan 
tala för NA:s gemenskap som helhet om FIPT. 
Denna förändring verkar överensstämma med 
FIPT självt och hur vi fattar beslut om någon 
annan aspekt av service. Vi fattar beslut genom 
en gruppsamvetsprocess. Det förefaller lämp-
ligt att ett beslut om att inspektera trusten, som 
är ett kostsamt och tidskrävande arbete, skulle 
vara ett beslut som fattas av förtroendegivaren 
och inte av en minoritet av konferensdeltagarna. 
Det fi nns ingen annan aspekt av världsservice 
eller konferensarbete där ett litet antal regioner 
kan styra verksamheten i stället för att förlita sig 
på själva WSC-samvetet.

Det kan vara bra att notera att de fl esta av de 
frågor som medlemmarna tar upp om NAWS 
fi nansiella verksamhet lätt kan besvaras genom 
att hänvisa till de fi nansiella rapporterna vi 
publicerar. Vi publicerar en tvåårig budget 
och ett förklarande försättsblad i Conference 
Approval Track materialet före varje WSC och 
en årsredovisning för NAWS (NAWS Annual 
Report) varje vår. Vi granskas årligen och rap-
porten från den oberoende revisionen görs till-
gänglig i varje NAWS Annual Report.

Den andra stora förändringen vi rekommende-
rar till inspektionsklausulen är revideringar för 
att göra den lättare att förstå. Vi föreslår att vi 
lägger till mer text i inspektionsklausulen så att 
den bättre förklarar för medlemmarna hur en 
inspektion skulle fungera. Mycket av den text vi 

föreslår för att klargöra klausulen är utdrag från 
andra delar av Trust and Operational Rules.

Den nya texten vi rekommenderar för inspek-
tionsklausulen är:

AVSNITT 3: INSPEKTION AV FÖRVALTARENS 

VERKSAMHET

Anonyma Narkomaners gemenskap som ges 
röst för sina grupper genom sina regionala 
delegater vid World Service Conference, är 
Settlor och Trustor av Trust. Anonyma Narko-
maners gemenskap som helhet är förmån-
stagare för trusten. Endast Trustor kan begära 
och genomföra en inspektion av förvaltaren 
verksamhet på uppdrag av förmånstagaren. 
Med undantag för alla föremål och artiklar 
som undantas enligt lag, fi nns det inga 
begränsningar för vad Trustor kan inspektera.

Enligt artikel IV, avsnitt 12 i driftsreglerna 
och i överensstämmelse med Kaliforniens 
lag, är Anonyma Narkomaners världsservice i 
egenskap av förvaltare skyldig att bland annat: 
(1) ge en bokslutskommuniké för föregående 
räkenskapsår; (2) se till att en revision utförs 
av en oberoende certifi erad revisor av trusten 
för föregående räkenskapsår, och (3) leverera 
en kopia av både de fi nansiella rapporterna 
och den oberoende revisionen till alla delt-
agare i World Service Conference.

Om en ledamot eller ett serviceorgan, efter en 
granskning av de fi nansiella rapporterna och 
den oberoende revisionen, har frågor eller 
funderingar kan de kontakta världsstyrelsen. 
Om frågor eller funderingar kvarstår, efter att 
ha kontaktat världsstyrelsen, skulle de sedan 
diskuteras genom Anonyma Narkomaners 
etablerade servicestruktur. Denna diskussion 
skulle kunna inledas av vilken region som 
helst, genom dess regionala delegat, genom 
att lämna in en motion till Trustor vid World 
Service Conference, genom Konferensens 
agendarapport.
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Motion 3 Att godkänna revideringarna av driftsregler för FIPT i bilaga B.

Avsikt: Att revidera de operativa reglerna för att avspegla diskussionerna vid WSC 2018 om inspek-
tionen av förvaltarens verksamhet och att avspegla nuvarande praxis, termer och texter.

Ekonomisk inverkan: Ingen vid denna tidpunkt.

Påverkad policy: Skulle ersätta den befi ntliga policy som är struken i bilaga B.

En sammanfattning av de föreslagna ändringarna som visas i bilaga B omfattar följande:

• En ändring av inspektionsklausulen för att avspegla diskussionerna i WSC 2018 och klargöra 
att endast WSC kan agera för förmånstagaren – NA:s gemenskap som helhet.

• Olika ”städningsredigeringar”:

o En ändring av beskrivningen av WSC: s styrelser och kommittéer på sidan 11 till världssty-
relsen.

o Två redigeringar av avsnitt 12: förvaltarens rapporteringsskyldighet på sidan 31 för att ändra 
kalenderår till räkenskapsår och för att lägga till oberoende i beskrivningen av den årliga revi-
sionen.

o Att ändra representanter till delegater på sidan 24 i Reader´s Notes.

o En enkel copyredigering genom att lägga till ordet the på samma sida och andra redigeringar 
på sidorna 15 och 31.

o En ändring av hur inspektionsklausulen beskrivs på sidan 37 i Reader´s Notes.

Vi föreslår också andra, mindre väsentliga änd-
ringar av Driftsreglerna enligt följande:

• En ändring av beskrivningen av WSC:s 
styrelser och kommittéer på sidan 11 i 
Driftsreglerna för att bättre återspegla vår 
nuvarande struktur. FIPT skrevs innan 
Världsstyrelsen skapades och den före-
slagna texten beskriver vårt nuvarande 
system, inte som det var 1993.

• Två redigeringar av avsnitt 12: förvalta-
rens rapporteringsskyldighet på sidan 31 
för att ändra kalenderår till räkenskapsår och 
för att lägga till oberoende till beskrivningen 
av den årliga revisionen.

• Ändra representanter till delegater på sidan 
24 i Reader’s Notes.

• Korrigera fel genom att lägga till ordet the 
på samma sida och andra redigeringar på 
sidorna 15 och 31.

• En ändring av hur inspektionsklausulen 
beskrivs på sidan 37 i Reader’s Notes så att 

beskrivningen återspeglar de ändringar som 
föreslagits för själva inspektionsklausulen.

Dessa punktade ändringar är i första hand 
”städningsredigeringar” för att uppdatera tex-
ten i de operativa reglerna så att de återspeg-
lar nuvarande praxis och är konsekvent inom 
själva dokumentet.

Det enklaste sättet att se hur rekommendatio-
nerna vi gör skulle förändra de operativa reg-
lerna är att titta på den reviderade versionen 
av FIPT, med spårade ändringar, som ingår i 
bilaga B i denna CAR. Ändringarna av inspek-
tionsklausulen visas på sidorna 16 och 17 i 
dokumentet.

Vi anser att det är viktigt att de operativa reg-
lerna speglar FIPT och eventuella förändringar 
av FIPT måste initieras av en motion i CAR:en. 
Därför rekommenderar vi bara ändringar som 
är förenliga med den nuvarande texten i FIPT.
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Användningspolicy
Utöver Driftsreglerna rekommenderar vi änd-
ringar i användningspolicyn, som beskrivs i 
avsnittet om Intellectual Property Bulletin #1
(IP Bulletin #1). I bulletinen anges under vilka 
förutsättningar grupper och serviceorgan kan 
använda och reproducera NA:s tillfrisknande-
litteratur och registrerade varumärken.

Vi föreslår en omfattande omarbetning av bul-
letinen, vilket gör det svårt att läsa den version 
av dokumentet där de föreslagna förändring-
arna är genomstrukna. Därför tar vi med den 
text som vi föreslår i bilaga C, en genomstru-
ken version av Bulletinen i bilaga D, och den 
nuvarande versionen i bilaga E.

Dessa punkter sammanfattar de viktigaste 
föreslagna ändringarna i bulletinen. Vi kom-
mer att förklara dessa punkter mer detaljerat 
på de sidor som följer.

• Tillåtelse skulle krävas för nytryck av 
böcker. Detta är den enda viktiga poli-
cyändringen som vi rekommenderar till 
användningspolicyn.

• Den nuvarande policyn som inte tydligt 
uttrycks i bulletinen har lagts till i texten. 
Grupper får endast reproducera för närva-
rande godkända versioner av tillfrisknande 
litteratur, eftersom det är allt som NAWS 
har behörighet att publicera och distribuera 
och detta tillstånd omfattar inte elektroniska 
eller online-format. Det här är inte föränd-
ringar i policy utan revideringar för att 
bättre återspegla den nuvarande policyn.

• Inledningen har skrivits om och avsnittet 
om upphovsrätt har fl yttats till före avsnit-
tet om varumärken.

• Vi föreslår några redigeringsändringar, 
såsom att använda termen policy i hela 
dokumentet, snarare än en blandning av 
policy och riktlinjer.

Det fi nns en hel del desinformation som cirku-
lerar om dessa föreslagna förändringar och vi 
kommer att göra vårt bästa för att förklara dessa 
rekommendationer här.

Böcker

Den viktigaste förändringen i bulletinen skulle 
vara förbehållet att grupper måste kontakta 
Världsservice för godkännande om de vill återge 

hela böcker av NA-litteratur. Arbetsgruppen 
och styrelsen pratade om den här förändringen 
under lång tid. Vi anser att krav på godkän-
nande för reproduktion av böcker kommer att 
bidra till att skydda gemenskapens material, 
men denna förändring av användningspolicyn 
bör inte hindra en grupps förmåga att ta itu 
med sina litteraturbehov.

Om en grupp har ekonomiska utmaningar och 
vill reproducera hela böcker av NA gemen-
skaps-godkänd litteratur, uppmanar vi dem att 
kontakta Världsservice för att arbeta fram en lös-
ning. Vi levererar litteratur gratis eller med rabatt 
för många medlemmar och samhällen över hela 
världen. Vi är fast beslutna att se till att NA bud-
skapet är lätt tillgängligt på NA-möten.

NAWS har framgångsrikt utvecklat och upprätt-
hållit ett distributionsnät som är mycket bra på 
att få ut NA-litteraturen i händerna på dem som 
behöver det. Om ett fall uppstår där det bästa 
sättet för en hemmagrupp att ha den litteratur de 
behöver är att skriva ut det själva, skulle normalt 
tillstånd att göra det omgående beviljas.

Aktuella versioner av litteraturen

Återstoden av de föreslagna revideringarna av 
Intellectual Property Bulletin #1 är inte policyänd-
ringar. Vi rekommenderar vissa redigeringsänd-
ringar samt revideringar av IP bulletin #1 så att 
den återspeglar policy som redan är i kraft.

En sådan policy är att behörigheten att citera 
eller reproducera litteratur endast gäller för 
aktuella versioner av texter. Vi föreslår att lägga 
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till ordet aktuell för att klargöra att litteraturen 
som bulletinen hänvisar till är för närvarande 
godkänd tillfrisknandelitteratur. Anledningen 
till denna förändring är enkel: medan NAWS 
innehar upphovsrätten för alla tidigare publice-
rade utgåvor, har World Board helt enkelt inte 
rätt att godkänna tryckning av tidigare utgå-
vor av litteraturen. NAWS är endast behörig att 
off entliggöra för närvarande godkänd tillfrisk-
nande litteratur, så dessa är de enda versionerna 
vi kan ge någon annan tillåtelse att reproducera.

Naturligtvis kan medlemmar använda alla 
utgåvor de vill i sitt personliga tillfrisknande. 
Men konferensen beslutade i 1991 och bekräf-
tade i 2008 att endast den mest aktuella utgåvan 
av Basic Text är godkänd för publicering och 
försäljning av NA World Services.

1991 gjorde WSC följande uttalande och ska-
pade det som policy:

Basic Text, femte upplagan, är den enda 
upplagan av Basic Text som för närvarande är 
godkänd av Anonyma Narkomaners Världsser-
vicekonferens för publicering och försäljning. 
Styrelsen för Världsservicekontoret har ansva-
ret för att skydda gemenskapens fysiska och 
intellektuella egendom, inklusive Basic Text 
och ska enligt styrelsens gottfi nnande vidta 
rättsliga åtgärder för att skydda dessa rättig-
heter gentemot alla personer som väljer att 
inkräkta på denna litteraturtrust.

Efter att ha godkänt den sjätte upplagan Basic 
Text text 2008 bekräftade WSC beslutet att 
NAWS endast har rätten att producera den 
nuvarande versionen av Basic Text och lade till 
detta till uttalandet:

WSC 2008 godkände den sjätte upplagan av 
Basic Text. Det är nu den enda upplagan som 
godkänts för NAWS produktion med de undan-
tag som uttrycks i översättningspolicyn.

Även om diskussionen om att publicera tidi-
gare versioner av Basic Text har kommit upp på 
fl era konferenser, har konferensen aldrig god-
känt att de publiceras av NAWS. Och det är inte 
meningsfullt att WSC skulle förhindra NA World 
Services från att producera dessa tidigare versio-

ner men auktorisera grupper att göra det. Vi tror 
inte att lägga till ”nuvarande” till IP bulletin #1 är 
en förändring i policy, vi rekommenderar denna 
förändring för att klargöra en policy som vi tror 
redan har fastställts av WSC.  

Onlinepublicering av litteratur

Vi rekommenderar också att lägga till text till 
IP bulletin #1 för att klargöra att tillstånd inte 
sträcker sig till online eller elektroniska versioner 
av litteraturen. Detta är ytterligare en förändring 
som vi föreslår, så att bulletinen bättre återspeg-
lar den policy som redan är i kraft. Detta är inte 
en ny policy, men, liksom policyn om aktuella 
versioner av litteraturen, har det inte varit tydligt 
formulerat tidigare i IP bulletin #1.

För att skydda NA: s immateriella rättigheter, 
beviljar vi inte tillåtelse för någon att lägga ut 
NA gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitte-
ratur online direkt. NAWS lägger ut informa-
tionspamfl etter och häften på en mängd olika 
språk, på www.na.org, så 
att NA-hemsidor kan länka 
direkt till detta material. Vi 
har diskuterat denna fråga ett 
antal gånger på konferensen 
och rapporterat om det upp-
repade gånger. Vi uppmunt-
rar alla som har frågor om att 
lägga ut NA-material, inklu-
sive Bara för idag, att kon-
takta webmaster@na.org. 

Andra föreslagna ändringar

Resten av de förändringar vi rekommenderar 
till Intellectual Property Bulletin #1 handlar om 
format och redigering. Vi har reviderat inled-
ningen och omorganiserat dokumentet genom 
att fl ytta avsnittet om upphovsrätt så att det 
kommer före avsnittet om varumärken.

Vi har gjort ett antal redigeringsförslag, såsom att 
konsekvent använder termen policy i hela doku-
mentet i stället för att använda termen riktlinjer
omväxlande med termen policy. Slutligen före-
slår vi några av de olika typer av förändringar 
som vi rekommenderar för de operativa riktlin-
jerna för att uppdatera texten så att den återspeg-
lar det aktuella uttrycket, till exempel med hjälp 
av termen serviceorgan i stället för kommittéer.
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Motion 4 Att godkänna revideringar av Intellectual Property Bulletin #1 som ingår i 
bilaga C.

Avsikt: Att revidera denna bulletin så att den ger mer direkt och tydlig vägledning och så att den 
återspeglar aktuella metoder, termer och språk.

Ekonomisk inverkan: Ingen som kan förutses vid denna tidpunkt.

Påverkad policy: Skulle ersätta den befi ntliga policyn i bilaga E.

Denna bulletin har i stort sett skrivits om. Ett rent exemplar av bulletinen med föreslagna revide-
ringar fi nns i bilaga C. Ett exemplar som spårar de föreslagna ändringarna ingår i bilaga D.

En sammanfattning av de föreslagna ändringarna i Intellectual Property Bulletin #1 omfattar:

• Tillåtelse skulle krävas för nytryck av böcker. 

• Den nuvarande policyn som inte tydligt uttrycks i bulletinen har lagts till i texten. Grupper får 
endast reproducera för närvarande godkända versioner av tillfrisknandelitteratur, eftersom det 
är allt som NAWS har behörighet att publicera och distribuera och detta tillstånd omfattar inte 
elektroniska eller online-format. 

• Inledningen har skrivits om och avsnittet om upphovsrätt har fl yttats till före avsnittet om varu-
märken.

• Vissa redigeringsändringar föreslås, till exempel använda termen policy i hela dokumentet, sna-
rare än en blandning av policy och riktlinjer.

Framtida förändringar i FIPT
Motionerna 3 och 4 föreslår ändringar i Drifts-
reglerna och i Intellectual Property Bulletin #1. 
Dessa typer av ändringar kräver utlysande i 
Konferensens agendarapport och ett beslut av regi-
onala delegater som är närvarande vid WSC.

Motion 5, den tredje och sista motionen som rör 
FIPT, ber om tillstånd 
att inleda processen för 
att göra ändringar i trus-
ten i sig. Processen för 
att revidera FIPT självt 
måste börja vid World 
Service Conference. Här 
är vad FIPT:s driftsregler 
säger om processen att 
revidera trusten:

ARTIKEL VII, AVSNITT 2: 

ÖVERSYN AV FÖRVALTNINGSINSTRUMENTET

Bestämmelserna i förvaltningsinstrumentet får 
endast ändras på följande villkor:

1 Alla förslag till översyn av föreslagna revi-
deringar av förvaltningsinstrumentet måste 
godkännas av en majoritet av regiondele-
gaterna vid World Service Conference.

2 Efter det att en sådan översyn har godkänts 
kommer de föreslagna revideringarna att vara 
öppna för en sex månaders gransknings- och 
inputperiod, varefter de föreslagna revide-
ringarna kommer att presenteras i Konferen-
sens agendarapport för antagande.

3  En motion om att anta alla föreslagna revi-
deringar av förvaltningsinstrumentet kom-
mer att kräva en omröstning om ”Ja” från 
två tredjedelar av regiondelegaterna som 
registrerats som närvarande i World Ser-
vice Conference-upprop omedelbart före 
omröstningen.
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Motion 5 Att godkänna inledandet av den fastställda processen för att revidera 
Fellowship Intellectual Property Trust under konferenscykeln 2020 – 2022.

Avsikt: Att initiera en process för att uppdatera Fellowship Intellectual Property Trust för att inkludera 
zondelegater som sitter vid WSC.

Ekonomisk inverkan: Minimala kostnader för distribution av material för granskning och input av 
gemenskapen.

Påverkad policy: Detta påverkar inte någon policy vid denna tid, men syftar till att starta den pro-
cess som redan anges i FIPT:s driftsregler, artikel VII: revidering av förtroenderegler.  

AVSNITT 2: REVIDERING AV FÖRVALTNINGSINSTRUMENTET

Bestämmelserna i förvaltningsinstrumentet får endast ändras på följande villkor:

1. Alla förslag till översyn av föreslagna revideringar av förvaltningsinstrumentet måste godkännas 
av en majoritet av regiondelegaterna vid World Service Conference.

2. Efter det att en sådan översyn har godkänts kommer de föreslagna revideringarna att vara 
öppna för en sex månaders gransknings- och inputperiod, varefter de föreslagna revideringarna 
kommer att presenteras i Konferensens agendarapport för antagande.

3. En motion om att anta alla föreslagna revideringar av förvaltningsinstrumentet kommer att kräva 
en omröstning om ”Ja” från två tredjedelar av regiondelegaterna som registrerats som närva-
rande i World Service Conference-upprop omedelbart före omröstningen.

Anledningen till att vi behöver uppdatera Fel-
lowship Intellectual Property Trust är för att åter-
spegla den senaste konferensen beslut att göra 
zondelegater röstberättigade konferensdelta-
gare. FIPT hänvisar endast till regionala delega-
ter som beslutsfattare, inte zondelegater.

Eftersom vi måste inleda processen med att 
revidera trusten för att göra denna förändring, 
kommer vi att titta noga på alla andra möjliga 
förändringar i FIPT självt och sedan erbjuda de 
föreslagna revideringarna för granskning och 
input i minst sex månader.

De föreslagna ändringarna kommer då att ingå i 
2022-års Konferensens agendarapport för beslut på 
2022 WSC som tidigast.  

Under tiden kommer beslut om att godkänna 
litteratur eller ändra Driftsreglerna att kräva ett 
register över rösträkningen endast för regionala 
delegater.

Det är värt att notera att även om FIPT säger att 
ett förslag om att inleda processen måste stödjas 
av en majoritet av regionala delegater, föreskri-
ver konferenspolicy nu en två tredjedelar majo-
ritet för en motion att antas, därför skulle ett 
förslag om att inleda processen med att revidera 
förtroendet, enligt dessa normer, bara passera 
om det godkändes av två tredjedelar av regio-
nala delegater.
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Projektet för framtidens WSC

2018-års Världsservicekonferens antog projek-
tet för framtidens WSC för 2018-2020-års cykel 
och gav projektet tre huvudsakliga mål:

1 Att bygga en gemensam förståelse för vad 
som är en eff ektiv och hållbar WSC

2 Stärka samverkan mellan zonforum och 
mellan NAWS och zonforum

3 Samla in och dela bästa arbetssätt i olika 
zonforum

Beslutet vid WSC 2018 att tilldela säte till zon-
delegater från zoner med två eller fl era gemen-
skaper utan säte, fl yttade en del av projektets 
fokus bort från frågan om säte så att konferen-
sen ska få lite tid att uppleva denna förändring. 

Dessutom uppmanade motion 15, som antogs 
vid 2018 WSC, Världsstyrelsen att utveckla en 
projektplan ”att presenteras vid WSC 2020 om 
zonernas roll, deras förhållande till den vidare 
gemenskapen, inklusive integreringen av zon-
delegaters deltagande i beslutsprocessen vid 
WSC.” Under hela sitt arbete identifi erade 
arbetsgruppen potentiell input till den här pro-
jektplanen och vidarebefordrade rekommenda-
tioner till styrelsen i sin slutrapport.

För första gången någonsin satte styrelsen inte 
ihop projektets arbetsgrupp, utan uppmanade i 
stället vart och ett av de 15 zonforumen och Iran 
att välja en deltagare att tjäna i arbetsgruppen. 
Detta samarbete och kollektiva tillvägagångssätt 
gjorde det också till den största och mest mång-
sidiga världsservice-arbetsgruppen någonsin. 
För att på bästa sätt utnyttja tid och resurser 
skapade arbetsgruppen tre uppgifts-team, var 
och en fokuserad på ett av de tre huvudmålen: 
eff ektiv och hållbar WSC, roll för zoner och zon-
samverkan. De två sistnämnda uppgifts-tea-
men träff ades fl era gånger tillsammans för att 
prata om överlappande insatser. Arbetsgrup-
pen träff ades tre gånger ansikte-mot-ansikte 
(november 2018 och mars och augusti 2019) 
och uppgifts-teamen träff ades regelbundet vir-
tuellt mellan ansikte-mot-ansikte-mötena. Alla 
resultat från uppgifts-teamen granskades och 
diskuterades av hela arbetsgruppen innan de 
godkändes och därefter vidarebefordrades som 
rekommendationer till styrelsen.

Projekt från två tidigare 

cykler har också haft fokus på 

WSC:s framtid. Projektet att 

planera vår framtid skapades 

2014–2016 ”för att fortsätta 

att utveckla idéer om framtiden 

för WSC som kom upp vid 

WSC 2014.” Under 2016 – 

2018 fortsatte projektet för 

framtidens WSC att diskutera 

konferensens effektivitet och 

hållbarhet och WSC: s storlek 

och utformning.

Några av projektets resultat inkluderar:

• Virtuellt möte för zoner
Ett informellt sätt för deltagare från zoner 
att samlas och dela och samla in bästa 
arbetssätt och utforska möjliga sätt att 
samverka. Det första mötet hölls i sep-
tember 2019 och zonerna har valt att träf-
fas regelbundet, så möten kommer att äga 
rum var fjärde månad. USA-zonerna valde 
också att träff as för att diskutera samord-
nade insatser. 

• Rapportformulär för zoner
En möjlighet för zoner att rapportera till 
WSC, vilket resulterar i ett redskap för 
ögonblicksbilder från zoner och ger en bild 
av varje zon.

africa@na.org.za
Chair: Joseph (Nigeria)
Vice-chair: Suleiman (Tanzania)
Secretary: Dave (Zimbabwe)

Zonal Delegate: Joseph (Nigeria) 

Afri-can Zonal Forum
1 seated region*
13 unseated regions
427 meetings

member regions include

Ethiopia

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Mozambique

Namibia

Nigeria

Rwanda

South Africa*

Tanzania

Uganda

Zanzibar

Zimbabwe 

Annual face-to-face   
meeting

Quarterly virtual   
meetings

Consensus-Based  
Decision Making 
(Quorum is two-thirds 
of total AZF membership. 
Two-thirds majority is  
required to carry a vote.)

Year established
2013

INFORMATION
Focus/Services
Our focus is mainly on Fellowship development in our 
member regions. We are currently developing structures to 
provide FD and PR support. This is an ongoing project.

We do not workshop the CAR or CAT.

Vision/Mission/Purpose
Our vision is that all addicts in Africa have the opportunity 
to experience the NA message of recovery in their own 
language and culture.
Our mission is that the Afri-can Zonal Forum is a service 
body created by the NA regions in Africa to provide a forum 
for African regions to communicate and cooperate with one 
another through: 

• Sharing experiences and resources 
• Enhancing and encouraging unity and mutual support so 

that the regions can nurture and sustain the growth of 
NA in Africa

• Collaborating with other NA service bodies
Our purpose is: 

• To support NA fellowship development projects in the 
African regions

• To encourage and maintain effective communication 
among member regions 

• To enhance connectivity and promote the shared sense 
of responsibility to those that we serve

CHANGES
A lot of work is going into structuring the AZF which is 
defining and clarifying the following:

• Zonal membership requirements
• Delegate responsibilities
• Decision making process
• Fellowship development and Public Relations 

support structure for member regions

FINANCIAL
All zonal expenses are funded by NAWS. The chair and 
vice-chair are funded to attend.

Each African region elects a delegate and alternate 
and they are both funded. Both attend the annual AZF 
meeting and one or both participate in the quarterly 
meetings. They are elected by their individual NA 
communities, regardless of level of local service 
structure, and participate in attendance, right to 
speak, taking part in consensus process, and voting.

EVENTS
The annual face-to-face meeting is typically scheduled 
to coincide with a convention or similar program 
occurring in the member region.
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• Rekommendationer för uppdateringar i 
GWSNA
Fokusera på att bättre beskriva nuvarande 
arbetssätt, inklusive att WSC är mer än 
ett evenemang vartannat år eftersom dess 
arbete fortsätter under hela cykeln, utvidga 
hänvisningar till kommunikation och 
samarbete till att inkludera webbmöten 
och e-postkommunikation och eventuellt 
lägga till en hållbarhetsredovisning. Dessa 
rekommendationer kommer att avspeglas 
i CAT-materialet.

• Pågående diskussioner
Centrerade kring vad som är en eff ektiv 
och hållbar Världsservicekonferens och 
vad det innebär i förhållande till WSC:s 
uppdragsbeskrivning.

• Utvärderingsverktyg för WSC
Om en hållbar WSC är en som har resur-
ser och förmåga att uppnå sitt uppdrag, 
kan ett utvärderingsverktyg klargöra de 
kvaliteter som behövs hos WSC och mäta 
hur eff ektivt WSC utför sitt arbete. Vi har 
slutat försöka utvärdera WSC för ett par 
cykler sedan, eftersom responsen på enkä-
terna var för låg för att vara meningsfull. 
Vi kommer att prova något igen men har 
inte bestämt detaljerna ännu. 

• Input till projektplanen för zonernas roll
Planen kommer att ingå i 2020-års CAT.

Vi tror att arbetet och resultaten av detta pro-
jekt, tillsammans med tidigare cykler och pågå-
ende diskussioner med konferensdeltagare, 
kommer att fortsätta bidra till att klargöra en 
gemensam förståelse om vad som är en eff ek-
tiv och hållbar konferens och att det kommer 
att bidra till vår gemenskaps växande engage-
mang för samverkan i serviceansträngningar 
för att bättre föra vidare NA:s budskap. Rap-
porter och relaterat material läggs ut på pro-
jektets hemsida: www.na.org/future.

• En workshop för zonernas själv-utvärdering
Utformad för att hjälpa zoner refl ektera över 
sin utveckling och hur man bäst tillgodoser 
sina behov, den här sessionen innehåller en 
introduktion till planering för zoner som 
inte tidigare har planerat och kan hjälpa till 
att ompröva prioriteringar för zoner som 
redan använder planering. I slutänden är 
förhoppningen att workshopen ska hjälpa 
zoner att bättre föra vidare NA:s budskap. 
Tre zonforum har använt verktyget hittills 
och det är utlagt på projektets hemsida: 
www.na.org/future. 
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Ämnesfrågor för diskussion 2018–2020

Ämnesfrågor fördiskussion (kallas även IDT:er) 
väljs ut varje konferenscykel och är frågor om 
gemenskapsvida bekymmer eller intressen. Kon-
ferensdeltagarna väljer dessa ämnen vägledda 
av resultaten från CAR-enkäten som är öppen för 
alla intresserade medlemmar, grupper eller ser-
viceenheter. Det är också möjligt för världsstyrel-
sen att självständigt lägga till ett ämne om de tror 
att det fi nns ett behov av att göra det, vilket var 
fallet under denna cykel med det tredje ämnet 
som anges här. Fokus och innehåll i IDT:er kan 
påverkas av diskussioner och beslut vid WSC.

Konferensdeltagarna skapade ett ramverk för 
de två ämnena som prioriterades i 2018-års CAR
under ett webbmöte efter WSC. Vi fortsätter att 
vara tacksamma mot de betrodda tjänarna som 
kunde ge sin tid och erfarenhet till denna process.

Resurser för lokala workshops för varje ämne 
fi nns på www.na.org/idt på  engelska, span-
ska och ryska. Vi uppmuntrar grupper och ser-
viceenheter att hålla dessa diskussioner i sina 
gemenskaper och att vidarebefordra resultaten 
till worldboard@na.org. Precis som under den 
senaste cykeln har vi åter fått ett ökat antal svar 
till IDT:erna och vi är tacksamma mot alla med-
lemmar som har tagit sig tid att dela med sig 
av sina idéer om dessa frågor. Vi har inklude-
rat några höjdpunkter nedan och kommer ge en 
sammanfattning av input i anslutning till Confe-
rence Report som under tidigare cykler.

De tre ämnesfrågorna för 2018 – 2020-årscykel 
var:

Attrahera medlemmar 
till service 

Det här ämnet var ett av de högst rankade i 2018 
CAR-enkäten. Diskussionssessionen inriktades 
på att dela information och bästa arbetssätt och 
förhoppningsvis öka deltagandet i service. Efter 
en inledning som innehöll en kort översikt över 
strukturen i vårt servicesystem ombads delta-
garna att föreställa sig hur NA skulle se ut utan 
service. Föga förvånande var alla svar centrerad 
kring den kritiska rollen av service inom NA och 
hur det inte skulle fi nnas något NA utan service. 
De fl esta av de personliga fördelarna av service 
som delades, handlade om personlig och and-
lig tillväxt, ökad kunskap och en större känsla 
av anslutning. På frågan om vilka förändringar 
som kan göras för att attrahera fl er medlemmar 
till service, särskilt underrepresenterade grup-
per, gav svaren idéer om inkludering, person-
ligt beteende och fokus på vårt huvudsyfte.

Att föra budskapet
vidare och göra
NA attraktivt 

Detta ämne prioriterades också i 2018-års 
CAR-enkät och fokuserade på att bättre föra 
budskapet vidare och att välkomna alla bero-
ende som kommer till ett möte. Sessionen öpp-
nades med medlemmar som delade en del av 
sina erfarenheter, både positiva och negativa, av 
att välkomnas till NA. Svaren på de frågor som 
ställdes visade att medlemmarna har en tydlig 
förståelse för vad NA:s budskap är och man 
tog upp en mängd olika sätt att visa sitt åtag-
ande på när man för det vidare. Mycket input 
tar upp specifi ka åtgärder för att förverkliga 
detta, inklusive att dela med sig positivt, arbeta 
med tolfte steget och aktivt stödja grupper och 
gruppstödsforum. Vikten av regelbundna grup-
pinventeringar och workshops för att hjälpa till 
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att utbilda och vara mentor för nyare medlem-
mar nämndes också. Ett åtagande att föra bud-
skapet vidare sågs som ett sätt att öka enigheten 
inom NA och bidra till att skapa en positiv struk-
tur som kommer att uppmuntra nykomlingar 
att stanna. Det sågs också som att det förbättrar 

samhällets uppfattning av NA som ett hållbart 
program för tillfrisknande. Idéer för olika sätt 
att välkomna nykomlingar inkluderade att ha 
en välkomnare och att erbjuda telefonnummer, 
möta nya medlemmar ”där de är” och komma 
ihåg att välkomna varje beroende ”oavsett  ...”

Under ett webbmöte i juli 2018 hjälpte konfe-
rensdeltagare till att rama in diskussionen som 
syftar till att samla in synpunkter, öka medve-
tenheten bland medlemmar och uppmuntra 
dialog i gemenskapen om hur NA-medlemmar 
och grupper svarar an på och välkomnar bero-
ende som går på DRT/MAT.

Det var tänkt att input till denna IDT skulle 
bidra till att forma den projektplan som kräv-
des i motion 9 och detta har delvis lyckats. Vi 
har fått en hel del idéer om hur vi bättre kan 
välkomna medlemmar och potentiella medlem-
mar och det är anmärkningsvärt att dessa idéer 
är konsekventa oavsett var workshoparna hölls. 
De viktigaste idéerna som delas är:

• Välkomna beroende som kommer till NA 
medan de går på DRT/MAT. De är fortfa-

rande NA-medlemmar och bör behandlas 
som alla andra medlemmar.

• För samman medlemmar som går på DRT/
MAT med andra som har haft samma erfa-
renhet och uppnått avhållsamhet.

• Överväg att utveckla ett konsekvent språk 
i form av ett uttalande som kan inkluderas 
i mötesformatet.

Vad vi inte har hört är input som hjälper oss att 
rama in en text av gemenskapsgodkänd litte-
ratur i denna fråga. Om inte konferensen kan 
förse oss med annan vägledning, kommer vi 
att föreslå att vi skapar ännu en diskussion om 
detta ämne för 2020-2022-års konferenscykel 
med syftet att samla in nödvändig input.

Världsstyrelsen meddelade 2018-års WSC att 
det var sannolikt att det skulle fi nnas en tredje 
IDT och bestämde sig för att lägga till substitu-
tionsbehandling med läkemedel/medicinerings-
assisterad behandling som det relaterar till NA 
vid styrelsens junimöte 2018. Frågan om bero-
ende som deltar på NA-möten samtidigt som de 

ordinerats medicin för att behandla sitt beroende 
och förmågan hos grupper att få dem att känna 
sig välkomna har blivit alltmer angeläget för 
många NA-grupper under de senaste konferens-
cyklerna. Detta sågs som att ha en stor inverkan 
på den strategiska planen för 2016 – 2018 och var 
föremål för en regional motion i 2018 - CAR:en:

Substitutionsbehandling med läkemedel/
medicineringsassisterad behandling som det

relaterar till Anonyma Narkomaner
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Litteratur, servicematerial 
och ämnesfrågor för diskussion

Detta är tredje gången vi kommer att inkludera 
en enkät i Konferensens agendarapport för att bidra 
till att fastställa prioriteringar för tillfrisknandelit-
teratur, servicematerial och ämnesfrågor för dis-
kussion (Issue Discussion Topics (IDT:er)). Svaren 
på denna enkät kommer att bidra till att rama in 
delegaternas diskussioner och informera deras 
beslut vid WSC.

Vi ber medlemmar att fylla i online-versionen av 
enkäten som publiceras på  www.na.org/survey by 
1 april 2020, och vi kommer att sammanställa sva-
ren för konferensen att överväga. Vi ber också kon-
ferensdeltagarna att samla sina serviceenheters 
samvete senast den 16 april 2020. Vi kommer att 
skicka en länk till delegaterna så att de kan skicka 
dessa resultat när WSC närmar sig. Vi kommer 
även att sammanställa resultaten för distribution. 

Många av frågorna i denna enkät är helt enkelt 
överföringar från enkäterna i de senaste två 
CAR:arna. Vi har lagt till idéer som vi har hört 
om efter den senaste konferensen via samtal, 
e-post och telefonsamtal, workshops och input 
till planeringsprocessen. Efter att ha samman-
ställt alla dessa idéer, distribuerade vi ett utkast 
av denna enkät till konferensdeltagare för input 
och vi har tagit med deras input i listorna. Vi har 
också inkluderat alla idéer från motioner som 
fi nns i den aktuella CAR:en.

Medlemmarnas svar på denna enkät kommer att 
hjälpa konferensdeltagarna att besluta om vilka 
lokala serviceredskap och tillfrisknande-IP:er som 
ska utvecklas härnäst. Vi har åtagit oss att fär-
digställa Spiritual Principle a Day boken  (www.
na.org/spad) under konferenscykeln 2020 – 2022 
och vi räknar inte med att vi kommer att ha resur-
ser för att fi nansiera alla andra arbetsgrupper. Det 
innebär att vi kommer att använda webbmöten, 
fokusgrupper och virtuella arbetsgrupper för 
att utveckla mindre delar såsom IP:er och servi-
ceredskap under den kommande cykeln. Med 
denna metod i åtanke planerar vi att erbjuda två 
generella projektplaner i Material för konferen-
sens godkännande (Conference Approval Track 
(CAT)), en för IP-utveckling och en för lokala ser-

viceredskap. Den specifi ka inriktningen för dessa 
två planer kommer att fastställas vid konferensen 
där enkätresultaten används som en resurs.

Efter de avsnitt i enkäten som ber om era priori-
teringar om tillfrisknandelitteratur, servicemate-
rial och ämnesfrågor, inkluderar vi bland annat 
ett avsnitt om framtiden för litteratur och servi-
ceredskap. Vi vill ha era synpunkter på en del 
frågor som kommer att bidra till att forma konfe-
rensens diskussioner om att förbättra tillgången 
till material och genomföra bättre processer för 
att tillgodose gemenskapens behov.

Tillfrisknandelitteratur
Om inte annat dikteras av WSC 2020 planerar vi 
att fortsätta arbetet med:

• Meditationsboken Spiritual 
Principle a Day (SPAD) 
(www.na.org/spad)

WSC 2018 antog detta projekt med avsikten att 
2018-2020 skulle vara den första av två cykler för 
projektet. Vi kommer att erbjuda en projektplan 
för den andra cykeln av projektet i CAT:en.

Om ni väljer upp till tre av alternativen nedan 
kommer WSC att prioritera fokus för ett IP-pro-
jekt för den kommande cykeln och det kommer 
att bidra till att fastställa möjliga prioriteringar för 
framtida arbete/projektplaner. Vi ber också om 
era synpunkter på vilken tillfrisknandelitteratur 
ni skulle prioritera för revidering. Vänligen välj 
upp till två stycken för att revidera. Vi kommer att 
erbjuda en projektplan i CAT:en att revidera en IP 
per cykel och era svar på denna lista kommer att 
hjälpa konferensdeltagarna att bestämma vad de 
ska fokusera på under kommande cykel.

Vi kommer att samla in svar från medlemmar 
fram till den 1 april 2020 och vi kommer att sam-
manställa svaren för konferensens övervägande. 
Ni hittar enkäten på www.na.org/survey eller 
via länken i mötesappen. Vi kommer också att be 
regioner och zoner att lämna in sina region- och 
zonsamveten senast den 16 april 2020 så att vi 
kan sammanställa dem för distribution.

o

Dett
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Ny tillfrisknandelitteratur (Välj upp till 3)

Litteratur för att stödja stegarbete

� Häfte av stegstudiefrågor tagna från “hur det 
fungerar” i Basic Text

� Stegarbetshäfte som fokuserar främst på 
steg 1 – 3 och som i första hand riktar sig till 
nya medlemmar och dem i behandling och 
drogdomstolar

� Stegarbetshandbok som riktar sig till medlemmar 
som inte är nya med att arbeta stegen

Litteratur som utforskar specifi ka andliga principer

� Lista och defi nitioner av andliga principer

� De andliga fördelarna med service

� Medlemmarnas erfarenhet, styrka och hopp 
om trovärdighet och tillit till processen

� Bibehålla tacksamhet i ett tidigt tillfrisknande
Skapa en ny IP eller broschyr

� Om att göra en daglig personlig 
tacksamhetsinventering

� Om att använda sociala media i NA

� Personliga berättelser om relationer och 
familjer i tillfrisknandet

� Hantera trauma/PTSD i tillfrisknandet

� Atmosfär av tillfrisknande i service

� Att handskas med sorg i tillfrisknandet

� Vad är Anonyma Narkomaner? (för 
nykomlingar och besökare)

� Litteratur för ateister och agnostiker

� Vad betyder det att NA är ett andligt, inte 
religiöst, program?

� Litteratur för yngre medlemmar

� Litteratur för äldre medlemmar

� Litteratur för erfarna medlemmar/”Oldtimers” ,

� Litteratur för HBTQ+ - medlemmar

� Litteratur för kvinnor i tillfrisknande

� Litteratur för First Nations/
ursprungsbefolkningar

� Litteratur för medlemmar som är 
professionella

� Litteratur för medlemmar som är veteraner
Andra

� Annat:

� Ingen ny tillfrisknandelitteratur

Revideringar av befi ntlig 
tillfrisknandelitteratur (Välj upp till 2)

Revidera en befi ntlig text av NA-litteratur

� Revidera Anonyma Narkomaners Stegarbets-
guider

� Revidera Sponsorskap boken

� Revidera IP #21 Enslingen

� Revidera IP #6 Tillfrisknande och återfall

� Revidera IP #26 Tillgänglighet för dem med 
särskilda behov

� Revidera IP #7 Är jag en beroende?
� Revidera IP #20 S&I-service och NA-medlemmen
� Revidera IP #15 OI och NA-medlemmen
� Revidera Tolv koncept för NA-service
� Granska för närvarande godkänd tillfrisknan-

delitteratur till könsneutral NA-litteratur där 
det är möjligt

Andra

� Annat:

� Inga revideringar

Servicematerial
Som med kategorin för tillfrisknandelitteratur, 
pågår redan arbete med förut prioriterat service-
material. Vi har arbetat med fokus på två servi-
cematerialprojekt sedan WSC 2016: Local Service 
Toolbox (www.na.org/toolbox) och Conventions 
and Events (www.na.org/conventions). 

Om inte annat dikteras av WSC, planerar vi att 
fortsätta utveckla texter för en redskapslåda för 
konvent och evenemang. Hittills har vi arbetat 
på tre texter – en om program, en om hantering 
av pengar och en tredje om kontrakt och för-
handlingar – som är tänkta att vara en del av en 
större redskapslåda.

Texterna för redskapslådan för lokal service som 
vi har utarbetat kan, å andra sidan, fungera som 
fristående texter. Hittills har vi slutfört CBDM 
Basics och en text om Serving in Rural and Isolated 
Communities. Vi arbetar för närvarande på ”GSR 
Basics”. De fl esta av objekten nedan kan lätt 
passa in i en redskapslåda för lokal service till-
sammans med de två publicerade texterna och 
den tredje som för närvarande är under utveck-
ling.
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Servicematerial (Välj upp till 4)

Servicematerial för att stödja individers insatser

� Att föra vidare NA:s budskap effektivt

� Hur man blir en betrodd tjänare i NA

� Personlig tillämpning av koncepten och 
traditionerna

� Tillämpa och arbeta med koncepten

� Respekt som en andlig princip i service
Offentliga relationer

� Vår offentliga image: skapa förtroende för NA

� Mer riktlinjer för sociala medier utöver 
servicepamfl etten

� Mer korta, fokuserade OR-resurser såsom 
verktyg för att hjälpa till att nå det medicinska 
samfundet, straffrätt och dem som hänvisar 
människor till NA

� Basics för sponsorskap bakom murarna
NA Services 101

� Bästa arbetssätt för online-möten

� Metodtips för virtuella servicemöten

� Teknikens inverkan på service och arbetsbe-
lastningar

� Bästa arbetssätt för serviceworkshopar

� Basics för facilitering

� Skapa en servicepamfl ett som förklarar vad vi 
menar med “aldrig under någon uppsikt “

� Vad är NA World Services och hur fungerar det?

� Basics för gemenskapsutveckling

� Samarbete, inte anslutning – vårt förhållande 
till andra, inklusive AA

� Samarbete mellan serviceenheter

� När serviceenheter splittras eller återförenas

� Beskrivning av serviceåtaganden i distrikt och 
regioner

� Effektiv rapportskrivning

� Redskap för mentorskap, bland annat när det 
gäller serviceenheter och nya möten

� Basics för gruppsupportforum, lokal service-
konferens och lokal servicestyrelse

� Policy i NA – olika typer av policystilar och 
tillvägagångssätt

Juridiska, fi nansiella och sjundetraditionsredskap

� Hur vi tillämpar principen om självförsörjning 
i NA.

� Flöde av medel i den digitala tidsåldern

� Fundraising – vad är lämpligt?

� Information för att skapa juridiska entiteter

� Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
och lokala webbplatser

� Hantera banker och statliga fi nansiella före-
skrifter

� Hantering av förskingring av NA-medel

� Basics för distriktskassör och budgetering
Revidera befi ntligt servicematerial

� Uppdatera En guide till lokal service i NA (GLS)

� Revidera Translation Basics
� Revidera och uppdatera Planning Basics
� Revidera och uppdatera PR Basics
� Revidera och uppdatera H & I Basics
� Revidera och uppdatera servicepamfl etten 

Störande och våldsamt beteende för att 
avspegla nuvarande arbetssätt i gemenskapen 
och inkludera frågan om sexuella trakasserier

� Revidera och uppdatera servicepamfl etten 
Group Business Meetings med ett avsnitt om 
att använda en CBDM-process och vad dele-
gering innebär

Andra

� Annat:

� Inget nytt eller reviderat servicematerial

Om ni väljer upp till fyra av alternativen nedan kan WSC prioritera fokus för ett projekt om service-
redskap för den kommande cykeln och det kan bidra till att ange möjliga prioriteringar för framtida 
arbete/projektplaner.
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Ämnesfrågor för diskussion
Ämnesfrågor för diskussion (www.na.org/
idt) är precis det – frågor som diskuteras i hela 
gemenskapen under de två åren mellan kon-
ferenser. Resultaten av dessa diskussioner kan 
innehålla en del av NA:s bästa arbetssätt och 
har utgjort grunden för fl era servicepamfl et-
ter (https://www.na.org/?ID=servicemat-
svc-pamphlets) och andra redskap och annan 
litteratur, inklusive arbetsbladet Att bygga 
starka hemmagrupper, servicepamfl etter såsom 
Principer och ledarskap i NA-service  och Stö-
rande och våldsamt beteende, Money Matters och 
mer.

Ämnesfrågorna (IDT:er) för 2018–2020 är:

• Attrahera medlemmar till service
• Att föra vidare NA:s budskap och göra NA 

attraktivt
• Drogersättningsterapi (DRT) och Läkeme-

delassisterad behandling (Matt) när det 
gäller NA

För mer information om dessa IDT:er, se sidan 
22  i denna CAR.

Om ni väljer upp till fyra av alternativen nedan 
kommer WSC att välja ämnesfrågor för diskus-
sion för den kommande cykeln 2020 – 2022.

Ämnesfrågor för diskussion (Välj upp till 4) 

IDTs för 2020–2022 cykeln

� DRT/Matt när det gäller NA – Vad vill vi säga i 
NA-litteratur?

� Vad det innebär att vara självförsörjande i NA

� Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) 
och kommande revideringar

� Vår symbol – en närmare granskning

� Vikten av våra traditioner för NA

� Gruppsamvete och konsensusbaserat 
beslutsfattande

� OR basics – vad de är och varför de är viktiga

� Enkelhet och fl exibilitet i service

� Empati och respekt i service – tillämpa 
andliga principer

� Att få NA att växa i etablerade samhällen

� Sociala medier och OR-frågor

� Att handskas med störande och trakasserande 
beteende

� Att göra NA tillgängligt för dem med särskilda 
behov

� Att få ungdomar och nykomlingar engagerade

� Att bli en bättre sponsor

� Skapa gemenskap i NA

� Mentorskap och lärande i service

� Ledarskap i NA

� Integriteten och effektiviteten i vår 
kommunikation

� Elfte konceptet – NA-medel ska användas för 
att främja vårt huvudsyfte och måste hanteras 
ansvarsfullt

� Att bygga på vår enighet samtidigt som vi 
respekterar våra olikheter

� Behålla medlemmar i NA

� Sjukdom/medicinering och vår litteratur

� Använda Vägledande principer för att rama in 
diskussioner om aktuella frågor/utmaningar

Andra

� Annat:
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Framtidens 
litteratur och 
serviceredskap

Enkäten för att sätta upp prioriteringar för lit-
teratur, servicematerial och ämnesfrågor för 
diskussion har blivit ett återkommande inslag 
i Konferensens agendarapport. Utöver den delen av 
enkäten skulle vi vilja ställa några mer omfat-
tande frågor om litteraturen för att hjälpa oss 
förbereda för diskussionerna i WSC 2020.

Vi inkluderar dessa frågor i CAR:en för att ta 

pulsen till att rama in diskussioner vid WSC. 

Detta är input, inte ett beslut. Vi kommer att 

rapportera enkätresultaten till konferensdel-

tagarna och efter Världsservicekonferensen 

kom vi att rapportera om alla relaterade dis-

kussioner och kommande steg.

Flera av de senaste motioner a för konferensens 
övervägande har handlat om att omvandla ser-
vicepamfl etter till informationspamfl etter (IP:er) 
och som har fått oss att tänka på våra litteratur-
kategorier och våra utvecklingsprocesser. 

Ett par bekymmer driver frågorna som följer. 
För det första vill vi vara säkra på att grupper 
och medlemmar har tillgång till allt material de 
vill ha och behöver. För det andra skulle vi vilja 
förbättra vår förmåga att reagera på gemenska-
pens behov i tid och att uppdatera material och 
förbli aktuella – detta gäller både servicemate-
rial och tillfrisknandelitteratur. 

Utvecklingsprocess för gemenskapsgodkänd 
tillfrisknandelitteratur

Vår nuvarande process för NA gemenskaps-
godkända tillfrisknandelitteratur går tillbaka till 
1970-talet och 80-talet. Över tid och med erfaren-
het har vi anpassat processen och den verkar ha 
förbättrats. Tekniken har bidragit till att öka till-
gängligheten och deltagandet från medlemmar 
i hela vår världsomspännande gemenskap som 
talar många språk. Vår tonvikt på att samla in 
texter och idéer från medlemmar innan vi börjar 
utarbeta material har lett till att böcker och pam-
fl etter formas av alla intresserade medlemmar, 
oavsett vilket språk de talar eller var de bor.

En idé för en ny text, såsom ”Mental Healt in 
Recovery” kommer vanligtvis från gemenska-
pen, kanske genom input i CAR-enkäten. När 
Världsservicekonferensen har prioriterat ett 
objekt för tillfrisknandelitteratur, skapas en enkät 
för att samla idéer från gemenskapen om vad den 
vill (och inte vill) att texten ska säga. Med ”Men-
tal Healt in Recovery” diskuterades och god-
kändes idén till en ny IP vid WSC 2016, en enkät 
genomfördes i 2016-2017 och resultaten av denna 
enkät formade planen för skapandet av IP:n som 
presenterades för och godkändes vid WSC 2018. 
Enkäten slutfördes av medlemmar i fyrtioåtta 
amerikanska delstater och tjugosju andra länder 
på en rad olika språk. Vi fi ck över 1 500 enskilda 
stycken av input och den skapade en tydlig färd-
plan för vad utkastpamfl etten skulle säga. Denna 
i-förväg-input för litteraturprojekt har gett tyd-
lig inriktning och tillåtit deltagande av en större 
mångfald medlemmar på sitt eget modersmål.

Efter godkännande på WSC 2018 bildades en 
arbetsgrupp och ett utkast skapades baserat 
på input som kommit in från gemenskapen. 
Utkastet granskades av arbetsgruppen och sty-
relsen. Sedan lades det som kallas ett utkast ut 
för granskning och input online under mer än 
etthundra dagar 2019. Som med den inledande 
enkäten kan alla intresserade medlemmar i 
gemenskapen lämna in synpunkter. Den input 
som vi fi ck – cirka femhundra från sexton länder 
– användes för att revidera och förkorta pam-
fl etten och det som kallas godkännandeutkastet 
presenteras i denna CAR för godkännande.

Det här är de grundläggande stegen vi går 
igenom för att skapa varje ny del av tillfrisk-
nandelitteratur. Vi strävar efter att få med alla 
intresserade medlemmar i processen och fånga 
gemenskapens röst som helhet. Som vi konsta-
terade, anser vi att denna process har förbättrats 
med tiden och fungerar bra. Denna enkät moti-
veras inte av en önskan att revidera eller ändra 
utvecklings- eller godkännandeprocessen för 
NA gemenskapsgodkända tillfrisknandelittera-
tur. Vi tror att material som talar till medlemmar 
om deras personliga tillfrisknande samt material 
som upprättar grundläggande NA-fi losofi , bör 
gå igenom denna ganska långa och invecklade, 
men ovärderliga, process. 

2020 Kon

l
s

__
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Hur vi kategoriserar vårt material

Våra utmaningar i dag handlar mer om hur tex-
ter benämns – om de är tillfrisknandelitteratur 
eller servicematerial – och hur vi blir mer eff ek-
tiva och mer smidiga med att skapa nytt material 
som gemenskapen begär, reviderar material som 
är föråldrat och ser till att medlemmar och grup-
per har tillgång till de material som har skapats 
för dem.

Före 2000-års Världsservicekonferens var allt 
material föremål för samma godkännande-
process. När beteckningarna för tillfrisknande 
respektive servicematerial först skapades, var 
gemenskapen främst engelsktalande och servi-
cematerial var främst stora handböcker. Ingen 
systematisk ansträngning gjordes för att se över 
klassifi ceringen av redan publicerat material, 
särskilt IP:er. I stället sågs alla IP:er som gemen-
skapsgodkänt material. Vi har inkluderat en 
lista över nuvarande tillfrisknandelitteratur och 
servicematerial i bilaga F av denna CAR för att 
hjälpa er förstå var vi är idag. Tabellen innehåller 
alla de volymer vi publicerar, det datum då de 
ursprungligen publicerades enligt vad vi vet, det 
senaste ändringsdatumet, hur de kategoriseras 
och vilka språk de för närvarande publiceras på. 
Vi hoppas att ni tar er tid att granska listan och 
hoppas att informationen är lika intressant för er 
som den har varit för oss. Det är värt att notera att 
vår journalföring har blivit mycket bättre genom 
åren och att uppgifterna här är det bästa vi har 
kunnat sätta ihop utifrån våra fi ler. Kontakta oss 
om ni upptäcker något felaktigt.

För närvarande har vi tre grundläggande 
kategorier av litteratur och servicematerial:  
gemenskapsgodkänd, konferensgodkänd och 
världsstyrelsegodkänd. Dessa godkännande-
processer förklaras i detalj på sidorna 41 – 44 i 
A Guide to World Services in NA. I korthet måste 
gemenskapsgodkänt material skickas ut till 
gemenskapen för granskning och input och ingår 
i Konferensens agendarapport för godkännande av 
gemenskapen. Konferensgodkänt material kan 
eller kan inte få en gransknings- och inputperiod 
beroende på projektplanen och kan antingen 
ingå i Konferensens agendarapport eller materialet 
för konferensens godkännande (CAT:en). Sty-
relsegodkänt material skickas till konferensdel-
tagare för en nittio dagars granskningsperiod 
innan det godkänns av styrelsen. 

Det fi nns fl era nuvarande gemenskapsgod-
kända tillfrisknande-IP:er som vi inte tror skulle 
utvecklas som tillfrisknandelitteratur IP:er 
idag. Ska objekt som IP #20 S & I-service och NA-
medlemmen, IP #15 OI och NA-medlemmen eller IP 
#26 Tillgänglighet för dem med särskilda behov 
faktiskt betraktas som tillfrisknandelitteratur 
eller är de mer som redskap för att hjälpa med-
lemmar förstå vikten av dessa tjänster och frå-
gor? Dessa tre texter är ganska daterade och kan 
aldrig prioriteras för uppdatering som tillfrisk-
nandelitteratur IP:er.

Några andra texter som betecknas som gemen-
skapsgodkända ska inte nödvändigtvis anses 
vara tillfrisknandelitteratur. Grupphäftet och 
Tolv koncept för NA-service är båda godkända 
av gemenskapen och båda följde processen för 
godkännande av tillfrisknandelitteratur. Båda 
innehåller texter som fastställer grundläggande 
NA fi losofi  och policy och vi tror att endast 
gemenskapen som helhet kan godkänna denna 
typ av grundläggande fi losofi ska texter. De 
fl esta andra servicerelaterade material försöker 
helt enkelt förmedla hur vi ska tillämpa våra 
principer i våra serviceinsatser och innehåller 
gemenskapens bästa arbetssätt.

Den första frågan i enkäten som följer 

är relaterad till vad vi kategoriserar som 

gemenskapsgodkänt material:

Bör material som godkänts av gemenskapen 
begränsas till objekt som behandlar personligt 
tillfrisknande och/eller fastställa grundläggande 
NA fi losofi  och policy? För närvarande innehåller 
gemenskapsgodkänt material vissa objekt som 
riktar sig till medlemmar men inte direkt handlar 
om personligt tillfrisknande, såsom IP #15 OI 
och NA-medlemmen och IP #20 S & I-service 
och NA-medlemmen, samt objekt som riktar sig 
till grupper eller serviceenheter, såsom IP #2 
Gruppen och IP #26 Tillgänglighet för dem med 
särskilda behov.

Redskap för medlemmar och grupper

Under de senaste tjugo åren har processen för 
att utveckla och godkänna servicematerial och 
redskap fortsatt att förändras och anpassas för 
att tillgodose våra medlemmars behov, för-
väntningar och användning. Världsstyrelsens 
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godkännandeprocess har varit ett framgångs-
rikt sätt att tillgodose behoven snabbare och 
samtidigt vara lyhörd för medlemmars input. 
Vi publicerar material online i alla utvecklings-
stadier och ger minst nittio dagars varsel för 
granskning och input av utkast innan de anses 
godkända. Den processen verkade fungera bra 
och har lett till ökad efterfrågan och minskad 
kontrovers. 

Medlemmar har fortsatt att be om mindre, mer 
lättsmälta texter som talar till specifi ka behov 
och serviceerfarenheter. Vi började svara an på 
dessa förfrågningar med skapandet av service-
pamfl etter (SP:er) 2007. Intresset för och beho-
vet av dessa material framgår tydligt av antalet 
språkgrupper som väljer att översätta dem (se 
bilaga F) och antalet exemplar som vi distribue-
rar och som laddas ner från www.na.org. Sedan 
skapandet av SP:er har en av dem anpassats till 
en gemenskapsgodkänd IP. IP #29, En introduk-
tion till NA-möten, skapades ursprungligen som 
en servicepamfl ett avsedd för yrkesverksamma 
som hänvisar medlemmar till NA. Som svar 
på en regional motion, reviderades den genom 
gemenskapsgodkännandeprocessen för att bli en 
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur IP 
som talar direkt till nya medlemmar eller poten-
tiella medlemmar. 

Uppdatera servicepamfl etter och IP:er

Vi har fått fl era förfrågningar denna cykel för 
att uppdatera SP:n Störande och våldsamt bete-
ende, som har översatts till sjutton språk. Det 
är redan nästan tretton år gammal och ansök-
ningarna kräver att pamfl etten revideras för 
att mer direkt ta itu med frågor som sexuella 
trakasserier och för att avspegla mer aktuella 
bästa arbetssätt i gemenskapen för att han-
tera störande medlemmar. Världsstyrelsegod-
kännandeprocessen, inklusive delegaternas 
granskning, gör en sådan revidering relativt 
lätt att genomföra.

Vi tror att ett antal föråldrade tillfrisknande-IP:er 
också behöver revideras vid någon tidpunkt 
snart, men de är enligt vår uppfattning defi ni-
tivt tillfrisknandelitteratur eftersom de talar till 
en medlems tillfrisknande. De inkluderar, men 
är inte begränsade till, IP #21 Enslingen och IP 
#23 Att förbli drogfri där ute. Ingen av IP:erna har 
reviderats eller uppdaterats på över 30 år och 

världen har förändrats enormt sedan de skrevs. 
Enslingen skrevs före internet eller online-mö-
ten och hänvisar till resurser som inte längre 
existerar. Vi kommer att be om godkännande 
på WSC 2020 för att påbörja processen med att 
uppdatera minst en IP av denna typ under varje 
konferenscykel. 

Om WSC samtycker till att revidera minst en 
IP under varje cykel, kommer konferensdelta-
garna att använda enkätsvar för att prioritera 
vad de ska fokusera på först. Efter WSC kom-
mer vi att meddela vilken IP vi planerar att 
uppdatera och be alla intresserade medlemmar 
att ge input för revideringar som vi gör när åtar 
oss något tillfrisknandelitteraturprojekt.

Den andra frågan i enkäten som följer har att 

göra med uppdatering av IP:er:

Stödjer ni uppdatering av minst en IP per konfe-
renscykel?

Förbättra tillgängligheten 
till servicepamfl etter

Tillsammans med förfrågningar om att uppda-
tera en servicepamfl ett fanns det i 2018-års CAR 
en motion om att göra om en servicepamfl ett till 
en IP. En del av regionens motivering för motio-
nen var att pamfl etten inte var tillgängligt för 
gruppanvändning: ”i enlighet med vår mångår-
iga praxis att endast använda gemenskapsgod-
känt material på NA:s gruppmöten, skulle det 
bara vara vettigt att ha denna värdefulla resurs 
tillgänglig för grupper”. När vi tittade på dessa 
förfrågningar relaterade till servicepamfl etter 
insåg vi att även om servicepamfl etter och andra 
redskap har utvecklats främst för gruppanvänd-
ning, ses de sällan på en grupps litteraturbord. 
Vi är inte helt klara över varför det är så och vi 
ställer frågor till er för att försöka avgöra varför. 
2018-års motion för att skapa en projektplan för 
att ändra nuvarande SP om sociala media till 
en IP, antogs vid WSC 2018. Vi antar att moti-
vationen till att ändra godkännandeprocessen 
och kategorin för denna pamfl ett i första hand 
är för att medlemmarna ges bättre tillgång till 
den. Vi har inte hört några invändningar mot 
innehållet i den nuvarande SP:n, problemet ver-
kar vara tillgänglighet. Men vi är inte säkra på 
att det här är det bästa sättet att gå tillväga för 
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att öka tillgången till en servicepamfl ett. Frågor 
som rör sociala medier förändras ständigt och 
godkännandeprocessen för SP:er gör det möjligt 
för oss att snabbt uppdatera material med konfe-
rensens översyn. Vi har farhågor om att skapa en 
gemenskapsgodkänd IP om ett ämne som är så 
snabbrörligt eftersom vårt nuvarande arbetssätt 
med IP:er innebär att de inte skulle uppdateras. 
Att skapa en gemenskapsgodkänd IP om sociala 
medier tycks också ytterligare förvirra frågan om 
vad som är tillfrisknandelitteratur och vad som 
är menat som ett redskap medlemmar eller ser-
viceenheter att använda när de interagerar med 
allmänheten.

Servicepamfl etter anger på omslaget att de inte 
är avsedda att läsas under ett tillfrisknandemöte. 
Detta tycks påverka gruppernas beslut om huru-
vida de ska ha dem tillgängliga på ett litteraturbord 
eller folderställ. Även om servicepamfl etter fi nns 
tillgängliga för nedladdning från www.na.org, 
är en grupps litteraturbord den enda platsen där 
många medlemmar någonsin skulle upptäcka för 
dessa redskap. Medan Gruppboken tydligt anger 
att endast NA-godkänd litteratur ska läsas på ett 
NA-möte står det också ”grupper tillhandahåller 
ofta andra typer av NA-publikationer på littera-
turbordet på sina möten: olika NA-service bulleti-
ner och handböcker, NA Way Magazine och lokala 
NA nyhetsbrev.”

Vi är intresserade av att hitta sätt att fortsätta 
samla gemenskapens erfarenhet och bästa arbets-
sätt för grupper och serviceenheter och hur man 
bäst tillhandahåller dessa resurser eller redskap 
så att våra medlemmar vet att de fi nns.  

Den tredje frågan i enkäten frågar efter 

era tankar om hur man kan förbättra 

tillgängligheten till servicepamfl etter:

Ett relativt litet antal grupper håller ett lager av 
servicepamfl etter eller grupprelaterade redskap. 
Tror ni att detta beror på: (Välj alla som gäller)

� Kostnad

� Medvetenhet

� Hur de passar i ett folderställ

�  Beteckningen på framsidan att dessa inte ska 
läsas i ett möte

�  Annat:

Förbättra tillgängligheten 
till annat servicematerial

Vi har liknande utmaningar gällande tillgäng-
lighet med andra redskap som är avsedda för 
grupper. Vårt nuvarande projekt för lokala servi-
ceredskap har hjälpt oss att skapa verktyg snabb-
are och engagera alla intresserade medlemmar i 
processen. Projektet arbetar för närvarande med 
”GSR Basics” och har avslutat material för Serving 
in Rural and Isolated Communities och CBDM Basics. 
Ni hittar mer information om projektet på www.
na.org/toolbox. Vi har fått positiv feedback från 
medlemmar som har använt dessa redskap, men 
vi kämpar för att informera medlemmar om att 
dessa resurser fi nns och hur och var de kan få 
tillgång till dem.

Utöver A Guide to World Services in NA (GWSNA) 
som revideras varje konferenscykel, är vår mest 
aktuella handbok PR Handbook som godkändes 
och publicerades 2006. Sedan dess har vi utveck-
lat PR Basics genom styrelsegodkännandepro-
cessen och vi distribuerar nästan åtta gånger så 
många papperskopior av PR Basics än vi gör av 
PR Handbook. Under räkenskapsåret 2019 distri-
buerade vi 305 PR Handbook och 2 315 PR Basics 
från vårt Chatsworthkontor. Och det tar inte 
hänsyn till antalet PR Basics som laddas ner från 
webbplatsen.

Dessa kortare, mer lättsmälta, mer lättöversatta 
texter verkar vara den tydliga preferensen hos 
gemenskapen. Vi tittar just nu på olika sätt att 
paketera några av dessa kortare, mer aktuella 
resurserna så att de blir mer tillgängliga. Vi pla-
nerar att inkludera dem som tillägg till En guide 
till lokal service i NA (GLS) och vi har talat om 
att eventuellt skapa appar och andra idéer för 
att göra det lättare för medlemmar, grupper och 
serviceenheter att hitta och använda materialet 
de behöver. (En fullständig lista över alla servi-
ceredskap, inklusive handböcker, basics och mer, 
fi nns i listan över publicerat material i bilaga F. ) 

Den fjärde frågan i enkäten som följer 

frågar er om att förbättra tillgängligheten till 

material:

Vilka andra idéer har ni för att lättare få ut god-
känt servicematerial till grupper och medlemmar?
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Hinna ikapp

Vi hoppas kunna använda en del av det vi har 
lärt oss från Local Service Toolbox- projektet och    
styrelsens godkännandeprocess för att utveckla, 
granska och ha godkända redskap för grupper, 
distrikt, regioner och zoner som vi så småningom 
kan sammanställa för att revidera En guide till 
lokal service i NA. Vi har ingen framgångsrik his-
toria med att titta på revideringar av hela service-
systemet på en gång och denna stegvisa strategi 
verkar mer realistiskt för oss.

Om vi någonsin ska ”hinna ikapp” måste vi 
kunna uppdatera materialen lättare och göra dem 
tillgängliga på ett sätt som medlemmarna lätt kan 
komma åt. Vid något tillfälle i framtiden skulle 
vi vilja omforma utseendet på våra IP:er och red-
skap, men den suddiga linjen mellan redskap och 
tillfrisknandelitteratur gör detta svårare. Innan vi 
vet hur ni tänker om hur man kategoriserar litte-
ratur och redskap och ser till att de är så tillgäng-
liga som möjligt, verkar det för tidigt att göra en 
ny design. Vi vill att utseende och paketering av 
material ska vara mer uppenbart för nyare med-
lemmar eller de som är nya till service och vi vill 
att det ska avspegla medlemmarnas vision om 
hur dessa material ska användas. Oroa er inte, det 
här är en idé för framtiden och vi kommer inte att 
göra något utan att be om er input och ge en hel 
del varsel.

Om du är ny i NA service eller obekant med 
våra processer för litteratur och servicematerial, 
kan vissa av dessa frågor tyckas lite förvirrande. 
Tveka inte att maila worldboard@na.org om du 
har några frågor.

Återigen, syftet med denna enkät är att samla era 
idéer om ämnen som vi avser att diskutera på 
WSC 2020. Vi försöker inte ändra processen för 
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur, men 
vi vill fortsätta att förbättra tillgången och kanske 
klargöra hur vi kategoriserar vissa material. Vårt 
mål är att ha mer användbara, aktuella material 
som avspeglar gemenskapens bästa arbetssätt.

Vi kommer att samla in svar från medlemmar 
fram till den 1 april 2020 och vi kommer att sam-
manställa svaren för konferensens övervägande. 
Ni hittar enkäten på www.na.org/survey eller 
via länken i mötesappen. Vi kommer också att 
be regioner och zoner att lämna in sina region- 
och zonsamveten senast den 16 april 2020 så 
att vi kan sammanställa dem för distribution.  

Frågor som skapar ramar för WSC:s 

diskussioner

1. Bör material som godkänts av gemenskapen 
begränsas till objekt som behandlar 
personligt tillfrisknande och/eller fastställa 
grundläggande NA fi losofi  och policy? För 
närvarande innehåller gemenskapsgodkänt 
material vissa objekt som riktar sig till 
medlemmar men inte direkt handlar om 
personligt tillfrisknande, såsom IP #15 OI och 
NA-medlemmen och IP #20 S & I-service och 
NA-medlemmen, samt objekt som riktar sig 
till grupper eller serviceenheter, såsom IP #2 
Gruppen och IP #26 Tillgänglighet för dem 
med särskilda behov.

2. Stödjer ni uppdatering av minst en IP per 
konferenscykel?

3. Ett relativt litet antal grupper håller ett lager 
av servicepamfl etter eller grupprelaterade 
redskap. Tror ni att detta beror på: (Välj alla 
som gäller)

� Kostnad

� Medvetenhet

� Hur de passar i ett folderställ

�  Beteckningen på framsidan att dessa inte 
ska läsas i ett möte

�  Annat:

4. Vilka andra idéer har ni för att lättare få ut 
godkänt servicematerial till grupper och 
medlemmar?



33

Förberedelser för WSC 2020

Tusentals exemplar av CAR:en skickas ut före 
varje WSC. Vi distribuerade över 3200 exem-
plar och det gjordes mer än 23 000 nedladd-
ningar av 2018-års CAR. Alla NA-medlemmar 
kan delta i att diskutera och besluta om inne-
hållet i CAR:en. Regioner – och nu zoner – tar 
sig an insamlingen av ett samvete på olika sätt. 
En del räknar ihop gruppröster; en del räknar 
distriktsomröstningar, en del frågar varje intres-
serad medlem och räknar enskilda röster. Om 
du inte är säker på hur det görs i din region eller 
zon, fråga en lokal medlem som har serviceerfa-
renhet eller kontakta NA Världsservice så sätter 
vi dig i kontakt med din delegat.

Mycket av informationen i detta avsnitt av 
CAR:en kanske är mest relevant för konferens-
deltagare. På följande sidor kommer vi att gran-
ska en del av det som händer vid varje konferens 
och några av innovationerna för WSC 2020. Vi 
kommer också att lista några viktiga dealines 
och ge en kort översikt över vad som kommer 
att ingå i CAT:en och Conference Report.

Sessioner som hålls på varje 
WSC – vad de är och varför
Även om Världsservicekonferensen ständigt 
utvecklas har alla WSC:n vissa delar gemensamt. 
Konferensen öppnar med sessioner för att väl-
komna deltagare och bygga gemenskap. Under 
den senaste cykeln har vi hållit WSC-orientering 
via ett webbmöte innan konferensen började och 
vi planerar att göra likadant under denna cykel. 
Det frigör oss till att börja med CAR-relaterade 
diskussioner och beslut tidigare. Som vi tar 
upp upprepade gånger i denna CAR använder 
Världsservice en strategisk plan för att hjälpa till 
att fokusera vårt arbete. Konferensen markerar 
slutet på en planeringscykel och början av nästa. 
CAR:en innehåller ofta arbete från den gångna 
cykeln för gemenskapen att godkänna – i detta 
fall IP:n ”Mental Health in Recovery” och rekom-
mendationerna från FIPT-arbetsgruppen.

Under veckan kommer det att hållas presenta-
tioner, diskussioner i små grupper och besluts-
fattande sessioner. Mot slutet av veckan kommer 
deltagarna att fatta beslut om budget och pro-

jektplaner för cykeln framöver. Vid detta WSC 
kommer deltagarna att uppmanas att för första 
gången godkänna den strategiska planen. Delta-
garna kommer också att börja rama in den stra-
tegiska planen för följande cykel (2022 – 2024).

Vi planerar att ägna tid för konferensdeltagare 
att prioritera och diskutera frågor som de själva 
väljer, precis som vi gjorde på WSC 2018. Detta är 
fortfarande en ny process för oss och vi kommer 
att ge mer information om nya idéförslag i Con-
ference Report.

Här är något av det vi vet kommer att äga rum 
under WSC 2020:

• Ett välkomstmöte med introduktioner
• Presentationer om off entliga relationer och 

gemenskapsutveckling under de senaste 
två årens verksamhet

• Rapporter från Världsservice och Human 
Resource Panel (HRP)

• Presentation av föreslagen budget och pro-
jektplaner för den kommande cykeln

• CAR- och CAT-relaterade diskussioner och 
beslut

• En session som ägnas åt delegater som 
delar med delegater, planerad av delegater

• Tid och plats för zoner att träff as om de vill
• Val till Världsstyrelsen, HRP och WSC 

Co-facilitators
• Diskussioner om prioriterade nya idéer 

som lagts fram vid WSC
• Avslutande session med en genomgång av 

det kommande arbetet där vi fattar even-
tuella nödvändiga beslut

Vi är fortfarande tidigt i planeringsprocessen 
och den här listan är inte fullständig. Conference 
Report, som kommer att släppas strax före WSC, 
kommer att beskriva konferensveckan i detalj.
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Innovationer för WSC 2020
Vid detta WSC kommer det att fi nnas zonde-
legater (ZD:er) från zoner med två eller fl era 
regioner utan säte. Som ett resultat av besluten 
under WSC 2018 är dessa ZD:er konferensdel-
tagare med samma röst- och deltagarrättighe-
ter som regiondelegater (med undantag för 
beslut om Fellowship Intellectual Property Trust, 
se FIPT-essän som börjar på sidan 12 för mer 
information.)

Vi erbjuder för första gången ett rapporte-
ringsformulär som är specifi kt inriktat mot 
zoner. Informationen från detta formulär 
kommer att användas för att fylla ett nytt 
redskap, en samling av ögonblicksbilder från 
zoner som vi hoppas att ha tillgängliga för 
distribution med Conference Report.

Ett antal av förändringarna vid den kom-
mande konferensen kommer från Human 
Resource Panel. Valsedlar kommer för första 
gången att vara elektroniska. Detta liknar det 
system vi nu använder för elektronisk röst-
ning: varje deltagare kommer att ha en unik 
länk, men röstningens resultat kommer att 
vara anonymt.

Vi skulle vilja använda samma e-röstnings-
system för att göra en första röstning om alla 
CAR-motioner och ändringsförslag. WSC:s 
co-facilitatorer föreslog detta för att delta-
garna ska kunna få en känsla för det initiala 
stödet för varje åtgärd innan sessionen för 
CAR-relaterade diskussioner och beslut bör-

jar. Det kommer att hjälpa co-facilitatorerna 
när de bestämmer ärendeordningen och det 
kommer att hjälpa deltagarna att bestämma 
var de ska fokusera energi och insatser.

En del av det som gör det möjligt att för-rösta 
på alla CAR-relaterade beslut innan sessionen 
är den nya deadlinen som fastställts av del-
tagarna i WSC 2018. En av de största föränd-
ringarna i denna WSC är att alla förslag för att 
tilldela säte och ändringsförslag till motioner 
måste lämnas in tio dagar före WSC, senast 
den 16 april 2020. HRP rekommenderar att 
nomineringar från konferensdeltagare också 
lämnas in inom denna deadline. 

Dessa deadlines kommer att hjälpa oss att 
sammanställa motionslistor och inkludera 
dem med registreringspaketet så att delta-
garna kommer att ha dem när de anländer på 
plats. HRP kommer också att kunna sätta ihop 
e-valsedlar tidigt. Allt detta bör hjälpa oss att 
fatta våra beslut mer eff ektivt och ägna mer 
tid åt WSC-diskussioner.

Delegaters förberedelser 
för WSC 2020
Förberedelser inför Världsservicekonferensen 
är ett enormt jobb. Delegaterna och alterne-
rande måste inte bara läsa CAR:en, CAT:en, 
Annual Report och Conference Report, de måste 
också kunna förklara frågorna för andra och 
samla samvetet i sina regioner och zoner.

Om du är en ny konferensdeltagare upp-
muntrar vi dig att sträcka ut handen till mer 
erfarna medlemmar. Om du samarbetar med 
en mer erfaren delegat eller alternerande kan 
de vara mentorer för dig genom ”konferens-
säsongen.” Om du deltar på ett zonforum, be 
de andra delegaterna om deras erfarenheter 
och ta telefonnummer så att du kan ringa och 
ställa frågor. Och glöm inte: du kan alltid maila 
Världsstyrelsen på  worldboard@na.org. 

Här är en del av konferensdeltagarnas ansvar 
som måste göras innan WSC:

• Registrera dig för WSC och göra resear-Registrera dig för WSC och göra resear-
rangemang:rangemang: Vi skickade ett memo om resa 
och rum till konferensdeltagare tillsammans 
med Konferensens agendarapport. Memot fi nns 
också utlagt på www.na.org/conference. 

läktarsittning på WSC
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Detta memo förklarar hur man anmäler sig 
till konferensen och hur man gör hotell- och 
fl ygbokningar. Du måste fylla i formuläret 
för hotell- och WSC-registrering senast den 1 
mars 2020 och du måste boka ditt fl yg senast 
den 15 mars 2020. Deltagare som inte kan 
få visum kommer att anslutas till WSC via 
internet. Vi prövade detta för första gången 
under senaste WSC och det fungerade bra. 
Vänligen kontakta oss så snart som möjligt 
om du inte kan få visum.

• Region- och zonrapporter:Region- och zonrapporter: Deadline för 
region- och zonrapporter är den 15 febru-
ari 2020. Vi inkluderade också ett regionalt 
rapportformulär med CAR-utskicket till 
konferensdeltagare och blanketten läggs ut 
på www.na.org/conference. Vi kommer att 
arbeta direkt med zondelegater och kon-
takter för zonrapporter så att vi kan vara 
säkra på att få de uppgifter som behövs för 
redskapet för ögonblicksbilder från zoner. 
Region- och zonrapporter ger den mest 
kompletta bilden som vi känner till av NA:s 
serviceinsatser över hela världen. Under 
de senaste konferenserna har nästan alla 
regioner med säte lämnat in sina rapporter 
inom deadline, vilket är bra! Informationen 
hjälper oss att forma WSC-sessioner och 
det tjänar som ett historiskt dokument för 
framtiden. De rapporter vi får inom dead-
line sammanfattas och trycks i sin helhet i 
Conference Report och publiceras online på 
www.na.org/conference.

• CAR-CAR-enkätenenkäten:  Medlemmar kan fylla i 
CAR-enkäten när som helst fram till den 
1 april 2020. Enkäten är utlagd online på  
www.na.org/survey och tillgänglig via en 
länk på mötes-appen. Vi kommer också 
att publicera en version av enkätformulä-
ret för att samla in svar från regioner och 
zoner. När formuläret är publicerat skickar 
vi mejl till konferensdeltagarna med län-
ken så att de kan lägga in sina region- och 
zonsamveten före 16 april 2020.

• WSC ämnen enkät:WSC ämnen enkät: vi gör vanligtvis en 
enkät med deltagare för att fråga vad de 
vill diskutera på konferensen. Återigen, vi 
kommer att maila er när enkäten är utlagd

• WSC orientering:WSC orientering:  2018 planerade vi för för-
sta gången WSC-orienteringen innan kon-

ferensen och det verkade fungera bra. Vi 
kommer återigen att ägna ett webbmöte med 
konferensdeltagare till orientering. Oriente-
ringen kommer att ske den 28 mars 2020 och 
vi kommer att spela in den och göra den till-
gänglig för dem som inte kan närvara.

Konferensutskick
Konferensens agendarapport är den första av tre 
huvudsakliga utskick för konferensen. Material 
för konferensens godkännande (CAT) är det 
andra och Conference Report är det tredje.

Material för konferensens 
godkännande (CAT)

Material för konferensens godkännande kom-
mer ut nittio dagar före WSC. CAT:en innehåller 
alltid budget och projektplaner som föreslås för 
den kommande cykeln, NAWS strategiska plan 
och förfrågningar om säte vid WSC från regioner, 
tillsammans med rekommendationer från arbets-
grupper och en rapport från Världsstyrelsen.

Vi inkluderar också ett exemplar av A Guide 
to World Services in NA (GWSNA) med revide-
ringar vi föreslår för att avspegla nuvarande 
arbetssätt. En del av dessa föreslagna föränd-
ringar har kommit från HRP, en del härstam-
mar från arbetsgruppen för framtidens WSC 
och en del kommer från styrelsediskussioner. 

Viktiga deadlines

15 februari 2020: region- och zonrapporter, 

material från konferensdeltagare för 

Conference Report

1 mars 2020: Registrera dig för WSC

15 mars 2020: Flygarrangemang för WSC

1 april 2020: CAR-enkätsvar från medlemmar,

16 april 2020: Ändringar i CAR-motioner, 

motioner om säte vid konferensen, resultat 

från regioner och zoner för CAR-enkäten. 

Om möjligt, lämna in nomineringar från 

konferensdeltagare till detta datum.

På WSC - förslag med nya idéer kommer att 

läggas fram vid själva WSC.
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Några av de föreslagna ändringarna för 
GWSNA inkluderar: 

• En defi nition av konferensdeltagare (CP) 
som innehåller zoner. För beslutsfattande 
gäller det zondelegater och alternerande, 
men under konferenscykeln inkluderar det 
också zonkontakter för kommunikation 
och diskussion. Vi föreslår en uppdate-
ring av texten för att avspegla den utökade 
innebörden av CP:er.

• En beskrivning av nuvarande valpolicy 
som svar på motionen som antogs vid 
WSC 2018: ”Att erkänna att WSC har rört 
sig bort från att distribuera och samla val-
sedlar med namnupprop. Ersättningstex-
ten för de aktuella policyerna kommer att 
presenteras för deltagarna i 2020 CAT. ”

• En mer grundlig revidering av WSC-sektio-
nen för beslutsprocesser (tidigare benämnd 
WSC Rules of order) för att avspegla nuva-
rande policy och arbetssätt.

• En beskrivning av WSC som avspeglar att 
det är mer än bara ett ansikte mot ansikte 
möte vart annat år. Arbetet i WSC sker 
under hela den tvååriga cykeln och inklu-
derar webbmöten för konferensdeltagare 
och andra former av kommunikation för 
att vidarebefordra diskussioner och skapa 
samförstånd om ämnen som berör NA som 
helhet.

Vi tog inte med någon beskrivning av den nya 
processen för idéförslag med de föreslagna 
ändringarna till GWSNA. Vi prövade proces-
sen för första gången 2018 och vi har hört från 
de fl esta deltagare att de ansåg det vara en 
stor förbättring jämfört med nya-ärendeses-
sionerna i det förfl utna. Vi tror att vi skulle 
kunna göra ett bättre jobb med att ge stöd 
och information om hur man kan rama in 
en diskussion om idéförslag och förmedla 
realistiska förväntningar på utfall. Vi tycker 
det är klokt att prova diskussionsprocessen 
för nya idéförslag igen på WSC 2020 innan 
vi försöker skriva in det i A Guide to World 
Services in NA.

CAT:en kommer att vara tillgänglig senast den 
26 januari 2020. Vi kommer att skicka exemplar 
till konferensdeltagare och lägga ut utkastet på  
www.na.org/conference. 
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Konferensrapport

Den tredje stora rapporten före WSC är Con-
ference Report (CR). Vi lägger ut och skickar ut 
Conference Report inte alltför långt före WSC. 
Conference Report är en stor, dag för dag, session 
för session genomgång av veckan – allt vi vet 
vid tidpunkten för publikationen. CR inklu-
derar information som deltagarna kommer 
att behöva för WSC:s diskussioner och beslut, 
inklusive det vi får veta efter att Konferensens 
agendarapport publicerats.

Konferensdeltagarna kan lämna in material som 
ska publiceras med Conference Report. Deadline 
är den 15 februari 2020.

CR innehåller också en sammanfattning av de 
regionala rapporterna. De regionala rappor-
terna sammanställs och publiceras på www.
na.org/conference. Och den här gången hoppas 
vi också kunna skicka ett exemplar av zon-ögon-
blicksbilder tillsammans med CR.

Vi inkluderar sammanfattningar av fl era typer 
av cykelaktiviteter i CR: en rapport från alla 
världsservices resor sedan den förra konferen-
sen, status för alla projektidéer som lämnats in 
under loppet av cykeln och alla nya produkter 
och ny litteratur som publicerats under cykeln.

Återigen, vi vet att det är mycket att läsa och ta 
in. Sträck ut handen till oss om vi kan hjälpa till 
på något sätt. Tack för din service!
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Regionala motioner

I 2018-års Konferensens agendarapport, prövade vi 
något nytt: vi kategoriserade regionala motioner 
efter ämne och gav information och länkar till 
resurser för att presentera dessa ämnen där det 
verkade bra att göra det. Det tycktes hjälpa med-
lemmar när de workshoppade motionerna, så vi 
gör på samma sätt i denna CAR.

Vi uppskattar att det bara fi nns elva regionala 
motioner i denna Konferensens agendarapport, 
mindre än halva antalet i 2018-års CAR. Tjugo-
fem motioner lämnades in senast den 1 augusti. 
Tolv av dem drogs tillbaka och två klarade inte 
deadline den 30 augusti för att vara i slutgiltigt 
CAR-klart format trots en deadlineförlängning 
på över en vecka.

Vi får ofta frågan: ”Vad betyder CAR-klar?” Den 
enklaste förklaringen fi nns på sidorna 18 och 
19 i A Guide to World Services in NA. Efter att en 
konferensdeltagare har skickat in ett motionsför-
slag till en CAR, tar styrelsen kontakt med delta-
garen för att hjälpa dem genom processen att få 
fram motionen till slutgiltigt format för CAR:en 
och berättar för dem om en annan deltagare har 
lämnat in en liknande motion. I vissa fall kan 
deltagarna besluta att arbeta tillsammans på 
en motion i stället för att lämna in två liknande 
motioner. Ofta kan en diskussion med styrelsen 
leda till en resolution, som den gjorde med exem-
plet som beskrivs nedan, utan att behöva tillgripa 
en motion. Ni behöver inte vänta till augusti före 
WSC och skriva en motion för att kommunicera 
er oro! Vi uppmuntrar er att uttrycka era idéer 
och funderingar till styrelsen under hela cykeln, 
inte bara under ”konferenssäsongen”.

Vissa motionsställare valde att dra tillbaka sina 
motioner därför att de efter att ha diskuterat frå-
gan med styrelsen nådde en resolution. En motion 
tog till exempel upp stavfel i en översatt text. En 
annan begärde revideringar av en servicepam-
fl ett för att uppdatera innehållet. Den här sortens 
problem kan lösas utan att använda en motion. 
Världsservice kan korrigera fel i översatta texter 
närhelst de kommer till vår kännedom och ser-
vicepamfl etter kan uppdateras efter behov. Det 
fi na med styrelsegodkännandeprocessen är att 
det inte krävs en motion för att titta på revide-
ringar av dessa texter. De här texterna kan revi-

deras när som helst och läggas 
ut för en nittio dagars gransk-
ning så att konferensdeltagare 
kan se föreslagna ändringar 
och ge input innan revideringen 
slutförs. Vi har inkluderat de föreslagna idéerna 
om att revidera servicepamfl etter i den aktuella 
CAR-enkäten som börjar på sidan 24.

De fl esta av de regionala motionerna i denna 
CAR kräver en projektplan av något slag som 
ska utarbetas för övervägande vid WSC 2022. 
Utmaningen är att motioner för att skapa pro-
jektplaner övervägs oberoende av varandra och 
utanför helhetsspektrat av arbete för cykeln. I 
detta fall är det 2022 – 2024-års cykel. För när-
varande har vi två oberoende strömmar som 
leder till projektskapande: NAWS strategiska 
plan och regionala motioner. Vi måste ta reda 
på hur man förenar dessa idéer och överväger 
alla tänkbara insatser tillsammans så att vi kan 
fatta ansvarsfulla och realistiska beslut.

Vi erkänner dilemmat. Vi försöker skapa en mer 
samarbetsinriktad strategi för NAWS strate-
giska planering så att vi kan titta på allt tänkbart 
arbete sida vid sida. Men innan vi kommer till 
den punkten, kan CAR:en tyckas vara den enda 
platsen för att få en idé övervägd. Konferensdel-
tagarna kan känna att de inte har några andra 
mekanismer för att introducera sina idéer inför 
WSC. Vi förstår det och vi hoppas att några av 
de förändringar vi gör under denna cykel kom-
mer att vara till hjälp i framtiden.

Men för tillfället kan det bli många fl er projekt 
som presenteras på WSC 2022 än vi tror att vi 
kan åstadkomma i tid, eftersom vi har projekt 
som föreslagits genom motioner från regioner 
och zoner samt projekt som växer ur NAWS stra-
tegiska plan. Vi hade som arbetssätt att utarbeta 
fl er projektplaner än vi visste att vi kunde jobba 
med under en given cykel, men under senare 
cykler vi har försökt begränsa antalet projekt 
som föreslås för att avspegla vad vi tror att vi kan 
åstadkomma under cykeln. Det fi nns dock åtta 
projektplaner som kan bestämmas av de förslag 
som följer och NAWS strategiska planerings-
process och omvärldsundersökning kommer att 
leda till andra projekt som vi ser som kritiska att 



38  2020 Konferensens agendarapport • Regionala motioner

genomföra i cykler framöver. Så vi verkar åter-
igen befi nna oss i ett läge där vi kan formulera 
och presentera fl er projektplaner än vi rimligen 
kan förvänta oss att jobba med under en given 
cykel. Under den kommande cykeln 2020–2022 
planerar vi på grund av ekonomiska övervä-
ganden för endast en arbetsgrupp som träff as 
fysiskt. Vi har gjort mer med mindre genom att 
använda virtuella arbetsgrupper och webbmö-
ten, men vi är fortfarande begränsade i antalet 
projekt som vi kan samordna i en given cykel. 
Om konferensen godkänner fl er projektplaner 
eller motioner än vi har förmågan att slutföra, 
kommer vi att be om er hjälp att prioritera dem.

Vi gör ansträngningar för att skapa en mer 
inkluderande planeringsprocess och förhopp-
ningsvis kommer detta inte att vara ett problem 
i framtiden. En sak vi prövar, som vi förkla-
rat tidigare i denna CAR, är att använda CAR-
enkäten för att titta på alla idéer för IP:er och 
kortare servicetexter bredvid varandra. Gemen-

skapens svar på enkäten kommer att hjälpa 
konferensdeltagarna att fatta beslut om hur vi 
ska prioritera arbetet så att världsservice kan ta 
sig an de högst prioriterade först.

Något annat vi gör för första gången vid denna 
konferens är att deltagarna – tillsammans – 
kommer att börja lägga grunden för NAWS 
strategiska plan för 2022-2024. Vårt mål är att 
fortsätta utveckla planeringsprocessen tills det 
inte bara är styrelsens plan och process, utan en 
plan som alla konferensdeltagare har hjälpt till 
att skapa. Vi strävar efter en planeringsprocess 
som är samarbetsbaserad och som gör att allas 
idéer kan höras – en process som gör att vi kan 
fatta beslut tillsammans som en konferens om 
prioriteringarna för den kommande cykeln. 
Under tiden kommer vi dock att behöva ta reda 
på ett sätt att överväga allt arbete som föreslås 
för cykeln för 2022 – 2024 på ett holistiskt sätt, 
så att vi kan genomföra de projekt som WSC 
tycker ska prioriteras. 

TILLFRISKNANDELITTERATUR I BOKFORMAT 

En del bakgrundsinformation och länkar relaterade till detta ämne fi nns nedan. Dessa kan vara till 
hjälp när man överväger några av de förslag som rör tillfrisknandelitteratur i bokformat.

Uppsatsen om strategisk planering på sidan 6 i denna Konferensens agendarapport förklarar hur projekt-
planer skapas genom vår strategiska planeringsprocess och våra ansträngningar för att göra denna 
process mer samarbetsbaserad och inkluderande.

Enkäten CAR på sidan 24 innehåller ett antal idéer för tillfrisknandelitteratur som medlemmar 
ombes prioritera. Genom att använda enkäten för att vägleda beslut om litteraturprioriteringar kan 
gemenskapen och konferensen överväga idéer i förhållande till varandra och fastställa prioriteringar. 
CAR-enkäten verkar vara den bästa mekanismen för att vägleda WSC:s prioritering av projekt, efter-
som undersökningen innehåller alla idéer för tillfrisknandelitteratur och serviceredskap som har 
tagits fram av konferensdeltagare. Vi stödjer det som gemenskapen väljer att prioritera.

Motion 6 Att anvisa världsstyrelsenatt skapa en projektplan för WSC 2022 att skapa 
en ny Stegarbetsguide för medlemmar som har arbetat igenom den tidigare 
och vill utvecklas i sitt tillfrisknande.

Avsikt: Att utveckla ny litteratur för medlemmar att fortsätta sin tillfrisknandeprocess genom att 
arbeta med de tolv stegen, för att växa och föra det vidare till andra.

Motionsställare: Norges region

Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för 
NAWS skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: Gemenskapen är sextio år gammal. Oldtimers och andra som har gått ige-
nom stegen många gånger kanske vill ta en ny titt på stegen eftersom att arbeta med stegen är en 
pågående process, oavsett drogfri tid. Det är viktigt att medlemmar inspireras att fortsätta att föra 
vidare ett budskap om tillfrisknande för beroende som följer i deras fotspår. Det är ett faktum att 
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många medlemmar med lång drogfri tid lämnar vår gemenskap. En ny stegguide kan inspirera old-
timers att stanna i gemenskapen. Detta är ett tolvstegs program och vi bör hålla vårt fokus på hur 
vi bäst kan fortsätta att underlätta tillväxt och utveckling av vår gemenskap och litteraturen är ett 
mycket bra sätt att göra detta.

Världsstyrelsens svar: Vi är för arbete som stödjer tillväxten av gemenskapen och NA-medlemmars 
personliga tillfrisknande. Vårt program handlar om de tolv stegen och material som uppmuntrar 
medlemmar att arbeta den med dem kan inte vara något dåligt.

Utmaningen är att det här inte är den enda boken om att arbeta med stegen i denna Konferensens 
agendarapport och, som vi nämner i inledningen till de regionala motionerna, är en av nackdelarna 
med att skapa projektplaner genom regionala motioner att idéerna i förslagen anses oberoende av 
varandra.

För en förklaring av vårt förhållningssätt till prioritering, se våra anmärkningar i enkätintroduktion på 
sidan 24 och inledningen till motioner om tillfrisknandelitteratur i form av böcker på sidan 38.

Påverkad policy: Ingen.

Motion 7 Att anvisa världsstyrelsen att utveckla en projektplan, för övervägande vid 
WSC-2022, att skapa ett häfte med stegstudiefrågor med parametern att 
varje fråga härleds från en mening i Basic Text kapitlet ”Hur det fungerar”.

Avsikt: Att skapa ett gemenskapsgodkänt, billigt, NA-stegstudiefrågehäfte som relaterar direkt till-
baka till Basic Text.

Motionsställare: Baja Son regionen

Ekonomisk inverkan: Det innäreb minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för 
NAWS skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: Det fi nns ett behov av elementärt icke-personligt NA-stegstudiematerial 
som kan läsas enskilt, på NA-gruppmöten, på institutioner och i bakom murarna korrespondens. 
När svaren på studien frågor blir meningarna i NA-litteratur så försvinner frågor om personlighet, 
ego, politik, religion och andra anknytningar. Svaret är alltid den ursprungliga raden i Basic Text ur 
vilken frågan skapades. Med ett häfte med Basic Text stegstudiefrågor och En inledande guide, är 
det möjligt att undervisa och/eller studera NA:s program för ca tre dollar. Vi tror att vi identifi erar ett 
behov som inte allmänt förstås i den första världens engelsktalande delen av vår gemenskap. I stället 
för att be om donationer begär vi ert stöd för redskap vi behöver för att lyckas. Resultatet av detta 
förslag skulle vara ett häftat häfte ungefär lika stort som Gruppboken. NA inledande guide i kombi-
nation med stegstudiefrågor från Basic Text är ett billigt sätt att få in NA:s program i både fängelser 
och beroendebehandling. En första gång genom stegen med Basic Text ger en stark grund för alla 
medlemmar och underlättar framtida studier med annan NA litteratur. Basic Text är okomplicerad, 
hjärtlig NA-tillfrisknandelitteratur som beroende kan identifi era sig med och omfamna. Detta häfte 
skulle självklart översättas efter En inledande guide och innan Basic Text, vilket minskar tiden för nya 
gemenskaper att kunna studera NA:s program. 

Världsstyrelsens svar: Som vi uttryckte för föregående motion, är vi entusiastiska över redskap 
som uppmuntrar medlemmar att arbeta med stegen, men att överväga varje idé oberoende av de 
andra ger inte en känsla av prioritering och tillåter inte idéer att vara en del av en övergripande 
planering och budgetprocess. Den här idén, likaväl som en annan idé för en stegarbetsguide för 
nya medlemmar och dem i behandling eller fängelse, är båda en del av enkäten i denna CAR. För 
en förklaring av vårt förhållningssätt till prioritering, se våra anmärkningar i inledningen till enkäten 
på sidan 24 och inledningen till motioner om tillfrisknandelitteratur i form av böcker på sidan 38.
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Om WSC prioriterade en enkel stegarbetsguide riktad till nykomlingar skulle vi skapa en projekt-
plan, men vi skulle använda samma metod för att skapa guiden som vi gör när vi skapar alla for-
mer av litteratur. Vi skulle fråga gemenskapen vad de skulle vilja se i en sådan guide och vi skulle 
använda deras input för att vägleda arbetet. Vi skulle sammanställa ett utkast som avspeglar det 
vi hört från medlemmar och skulle sedan återigen be om input till detta utkast.

Vi kan inte åta oss ett projekt som förutbestämmer resultatet av arbetet innan vi söker input från 
alla intresserade medlemmar. Motiveringen för just denna motion är därför inte något som vi kan 
åstadkomma. Det går tvärtemot litteratur processen att bestämma innehåll, skapandeprocessen 
och format av en text innan ett projekt ens börjar. Vi skulle kunna börja med idén som beskrivs i 
denna motion, men processen för att skapa NA-litteratur är inkluderande och dynamisk: det är inte 
helt möjligt att förutsäga resultatet av våra världsomspännande kollektiva insatser. 

Påverkad policy: Ingen.

IP:ER OCH SERVICEREDSKAP

Inledningen till enkäten i denna CAR (sidan 24) förklarar den strategi vi har denna cykel gällande 
projekt för IP:er och serviceredskap. Vi kommer att erbjuda en generell projektplan för servicered-
skap och en för IP:er. (Projektplaner tas med i Material för konferensens godkännande (CAT).) Kon-
ferensen kommer att fastställa specifi ka fokus för dessa två projektplaner genom att prioritera en lista 
över serviceredskap och en lista över IP:er, med resultaten av CAR-enkäten som hjälp för att vägleda 
deras beslut. Var och en av idéerna som specifi ceras i de fyra motionerna som följer, motion 8–11, 
ingår i förteckningarna över IP:er och serviceredskap i CAR-enkäten.

Genom att använda enkäten för att vägleda beslut om vilka IP:er och vilket servicematerial som ska job-
bas på, får gemenskapen och konferensen möjlighet att överväga idéer i förhållande till varandra och 
fastställa prioriteringar. CAR-enkäten tycks vara den bästa mekanismen för att vägleda WSC:s priori-
tering av projekt, eftersom undersökningen innehåller alla idéer för tillfrisknandelitteratur och service-
redskap som har erbjudits av konferensdeltagare. Vi stödjer det som gemenskapen väljer att prioritera.

Motion 8 Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för World Service 
Conference (WSC) 2022, för utvecklingen av en ny IP för daglig personlig 
inventering av tacksamhet.

Avsikt: Att skapa en ny resurs för gemenskapens medlemmar genom en ny IP för daglig personlig 
inventering av tacksamhet.

Motionsställare: Argentinas region

Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för 
NAWS skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: En ny IP-broschyr är ett redskap för medlemmar i gemenskap som inspire-
rar oss att göra en daglig personlig tacksamhetsinventering, som främjar handlingar inspirerade av 
det andliga uppvaknandet i tolfte steget i NA som uppmuntrar oss att uttrycka vår tacksamhet bara 
för idag och/eller dagligen.

Medlemmar – oavsett i vilket skede av vår personliga tillfrisknandeprocess vi befi nner oss i - kan 
inspireras av frågor om denna andliga princip med direkta handlingar av tacksamhet och/eller tack-
samhetslista bland annat och försöka uttrycka tillväxt i tillfrisknandet genom tacksamhet.

Världsstyrelsens svar: Vi stödjer det som gemenskapen väljer att prioritera. För en förklaring av vårt 
förhållningssätt till prioritering, se våra anmärkningar i inledningen till IP:er och serviceredskapsmo-
tioner ovan. 

Påverkad policy: Ingen.
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Motion 9 Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för WSC 2022 att skapa 
en ny IP för kvinnor i tillfrisknande.

Avsikt: Att skapa en ny resurs för kvinnor i tillfrisknande.

Motionsställare: Irans region

Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för 
NAWS skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: Kvinnor i många delar av världen, inklusive Iran, står inför utmaningar när 
de söker tillfrisknande i NA. I många NA-gemenskaper fi nns det ingen stor tillgång till andra tillfrisk-
nande kvinnor. Det fi nns en enorm mängd erfarenhet i NA i dessa utmaningar som kan delas i en 
IP. Dessa inkluderar kulturella hinder för kvinnor, sponsorskap, att delta på möten om man har små 
barn, brist på personliga resurser, etc. Denna IP skulle ge nya kvinnor andra kvinnors erfarenhet av 
att lösa dessa utmaningar. 

Världsstyrelsens svar: Vi stödjer det som gemenskapen väljer att prioritera. För en förklaring av vårt 
förhållningssätt till prioritering, se våra anmärkningar i inledningen till IP:er och serviceredskapsmo-
tioner på sidan 40.

Påverkad policy: Ingen.

Motion 10 Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för övervägande vid 
WSC 2022 att skapa en guide för online-möten.

Avsikt: Att skapa en ny resurs.

Motionsställare: Latin American zonforum

Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för 
NAWS skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Zonens motivering: Till dags dato anses dessa möten vara redskap för vår gemenskap. Att skapa 
en guide för online-möten så att de kan uppfylla kraven för att vara en integrerad del av vår servi-
cestruktur i harmoni med vårt femte och åttonde servicekoncept samt vår sjunde tradition bland 
andra, säkerställa att de arbetar på NA:s sätt.

Världsstyrelsens svar: Det här är ett ämne som vi har försökt ta upp eftersom det diskuterades 
på WSC 2018. Vi har hållit en öppen webbinar för att samla idéer och erfarenhet och vi planerar att 
hålla en till efter WSC. Vi försöker samla gemenskapens bästa arbetssätt med tillfrisknandemöten 
online. Det fi nns förvisso intresse och entusiasm kring detta ämne och vi planerar att fortsätta samla 
rekommendationer för vidare diskussion vid WSC 2020.

Eftersom detta ämne identifi erades för diskussion vid senaste WSC och är en del av ett pågående 
fokus skulle det innebära arbete skulle börja i denna cykel snarare än nästa om detta prioriteras vid 
WSC 2020. För en förklaring av vårt förhållningssätt till prioritering, se våra anmärkningar i inled-
ningen till IP:er och serviceredskapsmotioner på sidan  40.

Påverkad policy: Ingen.
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Motion 11 Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för WSC 2022 för en 
servicepamfl ett (SP) som förklarar ”står aldrig under någon uppsikt”.

Avsikt: Att skapa en SP om ”vi står aldrig under någon uppsikt” kommer att bidra till att klargöra den 
förvirring som medlemmar kan uppleva när de ser övervakningskameror i anläggningar där NA-mö-
ten hålls.

Motionsställare: Carolina regionen

Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för 
NAWS skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: Många inrättningar har sofi stikerade säkerhetssystem, ibland även inne i ett 
rum där en NA-grupp möts. Deras syfte är att fånga en inbrottstjuv eller ett allvarligt problem som ett 
skottdrama där en video skulle bistå polisen i en utredning senare. Men med teknikens framsteg och 
med den ständigt ökande mängden kameror och högteknologiska säkerhetssystem, leder det till en 
stor förvirring inom grupperna och distrikten. Vad säger vi till våra medlemmar, särskilt nykomlingar, 
som kan stöta på kameror i rummen när vi läser högt vårt uttalande om att ”vi står aldrig under någon 
uppsikt”?  

Nu vill en del av våra medlemmar inte närvara vid inrättningarna med kameror eller en del försöker 
täcka kamerorna, vilket skadar relationerna med inrättningarna samt orsakar oenighet i distrikten 
och grupperna. Grupperna/distrikten lider såväl som medlemmarna, klargörande är ett desperat 
behov.

Vi tror att en ny SP som klargör skillnaden mellan att övervakas av ett säkerhetssystem för allas 
säkerhet och tillståndet att vara under övervakning, kan hjälpa i en situation där inrättningen har 
kameror installerade på permanent basis.

Världsstyrelsens svar: Det här är verkligen en gammal fråga som har orsakat förvirring bland många 
medlemmar. NA talar bara för sig självt, så all övervakning vi hänvisar till kan bara vara om NA. Vi har 
ingen kontroll över utomstående enheter. Konferensens agerande krävs inte för att utveckla service-
pamfl etter, men med tanke på våra begränsade resurser ber vi konferensen att välja ut de frågor vi 
ska fokusera på under den kommande cykeln.

För en förklaring av vårt förhållningssätt till prioritering, se våra anmärkningar i inledningen till IP:er 
och serviceredskapsmotioner på sidan 40. 

Påverkad policy: Ingen.

LITTERATURUTVECKLING OCH ÖVERSÄTTNINGAR

En del bakgrundsinformation och länkar relaterade till detta ämne fi nns nedan. Dessa kan vara till 
hjälp när man överväger en del av de motioner som rör litteraturutveckling och översättningar.

Translation Basics är en resurs för lokala översättningskommittéer.
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/TBasics_Feb2017.pdf

World Services Board of Trustees Bulletin #19: Könsspecifi kt språk och användning av ordet ”Gud” 
i NA-litteraturen
https://www.na.org/?ID=bulletins-bull19

Bilaga F: Förteckning över material vi publicerar inklusive översättningar: sida 135
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Motion 12  Att anvisa världsstyrelsen att skapa den spanskspråkiga Anonyma 
Narkomaner (Basic Text), Stegarbetsguiderna och Det fungerar: hur och 
varför i ett ljudformat.

Avsikt: Att öka tillgången till NA-litteratur för den spansktalande gemenskapen.

Motionsställare: Southern California regionen

Ekonomisk inverkan: Den ekonomiska inverkan för detta är svår att uppskatta korrekt. Kostnaden 
för att göra den engelska och spanska Basic Text tillgänglig i MP3-format är ungefär tolvtusen dollar 
vardera, vilket inkluderar bekostandet av professionell inspelning av texten och korrektur av inspel-
ningarna. Den direkta kostnaden för vad motionen ber om är ungefär tjugotusen dollar eftersom Det 
fungerar redan är inspelad.

Vi rekommenderar dock ett arbetssätt som börjar med Basic Text och behandlar alla språkgrupper 
lika i stället för att bara fokusera på ett språk. Om utgiften för de andra språkversionerna av Basic Text 
överensstämmer med de spanska och engelska Basic Text, skulle den totala direkta kostnaden, utan 
personaltid, för närvarande översatta Basic Text vara ungefär 384 000 dollar. Vi vet dock att en del av 
inspelningarna – svenska, danska och litauiska, bland andra språk – redan är slutförda. Och en del 
av kostnaderna för att producera andra språkversioner kommer att variera. Vi är för närvarande i färd 
med att spela in Basic Text på arabiska och vi uppskattar att kostnaden är mindre än tvåtusen dollar.

Regionens motivering: Många spansktalande personer lämnar skolan i tredje eller fjärde klass och 
analfabetism är ett stort problem. NA-litteraturen är skriven på kastiliansk spanska som är mycket 
lättare att förstå när talas på grund av variationer i spanska över hela världen. Den här motionen 
läggs också fram på uppdrag av våra blinda spansktalande medlemmar. Att skapa åtkomst via audio 
är inte ett objekt LAZF tar upp eftersom de gör de skriftliga översättningar. Det fi nns ett trängande 
behov av auditiv tillgång till NA-litteratur i den spansktalande gemenskapen i södra Kalifornien och 
det skulle också vara till stor nytta för spansktalande beroende på andra håll i USA och i världen. 
Spanska är det näst mest talade modersmålet i världen. Våra medlemmar har upplevt att tillgången 
till tryckt material är begränsad på landsbygden och i underutvecklade områden i Mexiko och andra 
spanskspråkiga länder, medan internetcaféer och mobiltelefoner är mycket mer lättillgängliga. Denna 
motion presenteras också för att förhindra oseriösa ljudöversättningar, vilket sannolikt kommer att 
inträffa eftersom detta är ett brådskande behov. Detta förslag kommer också sannolikt att attrahera 
yngre medlemmar.  

Världsstyrelsens svar: Vi är i färd med att arbeta med lokala översättningskommittéer och zoner för 
att skapa ljudversioner av Basic Text att lägga ut gratis på na.org. Vi har tidigare rapporterat att, givet 
deras prissättningspolicy och mandat hos kommersiella portaler för ljudböcker ser vi inget effektivt 
sätt att distribuera detta material via en betalportal som är meningsfullt för våra medlemmar.

Vi uppskattar andan i detta förslag, men vi rekommenderar ett förhållningssätt som inte uteslutande 
är inriktat på ett språk. Som vi rapporterade på WSC 2018 är vi aktivt i färd med att uppdatera ljudfi -
ler för Basic Text på de språk som den är publicerad på. Vi planerar att lägga upp dessa för nedladd-
ning utan kostnad på www.na.org. Vi ber om ert tålamod medan vi åstadkommer detta första steg.

Det här arbetet inkluderar att arbeta med godkännandepanelen för spanskspråkiga översättningar 
som är en del av det latinamerikanska zonforumet för att producera en ljudversion av den sjätte 
upplagan av Basic Text. Vi skulle vilja fortsätta med detta arbete och kunna lägga ut ljudfi ler av Basic 
Text först. Tillgängligheten till vår litteratur är ett primärt bekymmer för oss och ljudversionerna av 
Basic Text (för närvarande 32) verkar vara den logiska platsen att börja på. Låt oss se hur den här 
processen fungerar med Basic Text först och sedan kan vi utvärdera ansträngningen och besluta om 
nästa steg för engelska, spanska eller något annat språk.

Påverkad policy: Ingen.
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Motion 13 Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för övervägande vid WSC 
2022 för att undersöka förändringar och/eller ytterligare formuleringar till 
NA-litteraturen från könsspecifi kt språk till könsneutralt och inkluderande språk.

Avsikt: Denna motion kommer att ge konferensen och gemenskapen en möjlighet att på ett menings-
fullt sätt diskutera förändringar i vår litteratur för att vara mer inkluderande av alla våra medlemmar.

Motionsställare: Sveriges och Australiens Regioner

Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för NAWS 
skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionernas motivering: Vår litteratur gör för närvarande fl era hänvisningar till könsspecifi kt och 
exklusivt språk.

Vi inser vikten av att kunna identifi era sig med det språk som beskrivs i våra texter för att anamma 
programmet. I vår gemenskap fi nns det många som identifi erar sig som HBTQ+, som har upplevt att 
de blivit osynliga i en stor variation av situationer. Som en världsomspännande gemenskap erkänner vi 
att många kulturer anammar icke-binära individer.

Många av våra medlemmar har uttryckt invändningar inför hänvisningar till Gud med manligt pronomen 
som kan åberopa en bild av en specifi k Gud eller religion. Vi tror att detta strider mot vår fi losofi  som upp-
muntrar alla medlemmar att utveckla en personlig relation till en Gud enligt vår egen uppfattning.

I NA är vi först och främst beroende och vi måste alltid hålla våra dörrar öppna för alla beroende som har en 
önskan att tillfriskna. Vi vill att vår litteratur ska vara inkluderande för alla, oavsett hur vi kan identifi era oss.

Avsnittet med personliga historier i vår Basic Text innehåller berättelser från transpersoner och vi vill 
bygga vidare på denna könsneutrala grund att refl ekteras i all NA-text. Vi låter personliga historier 
undantas från könsneutralt språk och förbli som de är skrivna för tillfället.

I samarbete med Sverige och Australien stod det klart att Sverige ville ha ett könsneutralt språk som 
kompletterar det befi ntliga språket, medan Australien ansåg att ersättningar var ett sätt att gå vidare. 
Motionen har skrivits så att alla alternativ kan utforskas i projektplanen och rekommendationer ges 
tillbaka till WSC och gemenskapen.

Världsstyrelsens svar: Projektet som efterlystes i denna motion kräver inte någon förändring. Den 
syftar till att inleda en diskussion. Som avsikten förklarar: ”denna motion kommer att ge konferensen 
och gemenskapen en möjlighet att på ett meningsfullt sätt diskutera förändringar i vår litteratur för att 
vara mer inkluderande av alla våra medlemmar.”

Vi räknar med att diskussionen skulle inriktas på engelskspråkig litteratur, eftersom vår litteratur är 
utvecklad på engelska och de engelska texterna fungerar som prototyp för alla översättningsinsatser. 
Översättningarna kan ta upp frågor som ligger utanför diskussionens tillämpningsområde. Olika språk 
hanterar genus på olika sätt och lokala översättningskommittéer känner till vad de behöver göra för att 
överensstämma med de engelska texterna.

Vi har haft liknande diskussioner i det förfl utna, men inte sedan början av 1990-talet och dessa dis-
kussioner dominerades av ett övervägande om att använda ordet Gud i NA-litteraturen, medan dis-
kussionen denna motion syftar till att öppna är specifi kt om könsneutralitet. Trusteebulletinen om 
könsspecifi ka språk skrevs 1992 då det fanns färre än 20 000 NA-möten över hela världen och Basic 
Text gavs ut på fyra språk. Nu fi nns det fl er än 70 000 möten och vi publicerar Basic Text på trettiotvå 
språk. Vårt medlemskap har vuxit och diversifi erats genom åren.  

Så återigen är detta förslag inte ett beslut att göra några förändringar, det handlar om huruvida vi är 
villiga att ha diskussionen. Vi stödjer tanken på att ha en diskussion och anser att det är vårt kollektiva 
ansvar att titta på hur vårt budskap uppfattas. 

Påverkad policy: Ingen.
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Motion 14 Att sätta ett 8-årigt moratorium på skapandet av ny engelskspråkig 
tillfrisknandelitteratur efter WSC 2020 till WSC 2028, förutom alla 
litteraturprojekt redan under utveckling. 

Avsikt: Att ge tid och potentiellt frigöra resurser för översättning och produktion av litteratur på 
främmande språk

Motionsställare: California Inland regionen

Ekonomisk inverkan: Det är inte möjligt att uppskatta de ekonomiska konsekvenserna av denna 
motion. Det kan ge besparingar till följd av att inte fi nansiera litteraturprojekt och arbetsgrupper, men 
det kan också vara en förlust från att inte producera någon ny litteratur till salu.

Regionens motivering: Ett moratorium skulle ge internationella NA-gemenskaper tid att slutföra 
översättningar av vår Basic Text och annan livräddande litteratur och förhoppningsvis låta de medel 
som normalt används för engelskspråkig litteraturutveckling att omdirigeras till stöd för internatio-
nella översättningsinsatser.

Föreställ dig att få kämpa för att läsa vårt livräddande budskap på ett språk du inte kan läsa bra, 
eller alls. Vi är en global gemenskap och det är dags att fördubbla våra ansträngningar att göra vårt 
budskap tillgängligt globalt.

Världsstyrelsens svar: Vi delar viljan att göra vår litteratur mer tillgänglig för beroende runt om i värl-
den. Vi ser fram emot en dag när ”varje missbrukare i världen har en chans att erfara vårt budskap 
på sitt eget språk och sin egen kultur”. Vi publicerar på mer än femtiofem språk idag. Litteraturlistan 
som ingår i bilaga F i denna CAR vittnar om det hårda arbetet av många medlemmar samt Världs-
servicens hängivenhet till översättningar.

Denna motion skulle dock inte frigöra resurser för översättningar eller produktion. Dessa insatser - 
engelskspråkig litteraturproduktion och översättningar och produktion av material på ”främmande” 
språk - är orelaterade. Motionen skulle inte uppnå det den avser att åstadkomma.

NA:s översättningsarbete samordnas av en lokal översättningskommitté (LTC) bestående av enga-
gerade medlemmar som är infödda talare av språket, NAWS personal och kontrakterade yrkes-
verksamma. I de fl esta fall använder vi den professionella översättaren som korrekturläsare och 
redigerare för att gå igenom LTC:ns arbete. I vissa fall kommer en professionell också att göra några 
av de första översättningarna om LTC inte kan. Men det är viktigt att lokala medlemmar är inblan-
dade för att se till att språket klingar sant i förhållande till NA-erfarenhet. LTC-service är tidskrävande 
och kräver både skicklighet och hängivenhet. Det tar en hel del resurser för att producera översatt 
litteratur, men den knappaste resursen är faktiskt mänsklig, särskilt lokala LTC medlemmar. 

Påverkad policy: Ingen.
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OR-MATERIAL

Motion 15 Anvisa World Board att utveckla en projektplan för 2022-års 
Världsservicekonferens (WSC) att producera en informativ video om 
Anonyma Narkomaner för offentliga relations service [kommittéer] och 
online-publikation, godkänd av NAWS, där det kortfattat förklaras: 

 1 Vad är Anonyma Narkomaner  
2 Hur det fungerar 
3 Hur du kontaktar NA.

Avsikt: Att gemenskapen har en ny offentlig relations resurs som förklarar tydligt och kortfattat vad 
Anonyma Narkomaner är, hur det fungerar och sätt att kontakta NA.

Motionsställare: Argentinas region

Ekonomisk inverkan: Det innebär minimala kostnader att skapa en projektplan. Kostnaden för 
NAWS skulle vara i själva projektet om WSC skulle anta och prioritera planen.

Regionens motivering: Offentliga relationer är mycket viktigt för vår gemenskap, en kort förkla-
rande video om Anonyma Narkomaner skulle göra det möjligt för serviceenheter i alla NA-distrikt och 
regioner i världen att ha ännu ett verktyg i sina OR-insatser. Denna resurs kan användas i OR-service 
[kommittéer] och online-publikationer (webb, sociala medier, etc.)

På samma gång är audiovisuella medier, inklusive digitala medier, grundläggande för kommunika-
tionen i dag. Just nu fi nns det fl era informativa videor om NA, men ingen av dem är producerad och 
godkänd av NAWS. Produktionen av denna video kommer att vara ett effektivt redskap för alla NA:s 
regionala servicekommittéer.

Videon kan först produceras på engelska med ett enkelt språk och inkludera manuset i skriftlig form, 
separera ljudspåren och göra den tillgänglig för nedladdning på webbplatsen na.org.

Detta gör att icke-engelsktalande NA-regioner enkelt kan översätta lokalt, vilket gör detta service-
material enkelt tillgängligt för de NA-regioner som kräver det.

Världsstyrelsens svar: Vi vet att det fi nns ett behov av anpassningsbara nuvarande OR-resurser 
och det verkar klokt för Världsservice att producera en sådan video. En sådan resurs skulle hjälpa 
yrkesverksamma och allmänheten att få veta vilka vi är och vad vi har att erbjuda. Vår vision är att en 
dag ”har Anonyma Narkomaner universellt erkännande och respekt som ett livskraftigt program för 
tillfrisknande” och denna typ av redskap kan vara avgörande i denna ansträngning.

Vi har släppt styrelsegodkänt material för en nittio dagars delegatöversyn innan vi slutför ett utkast 
och vi föreställer oss att denna resurs skulle vara föremål för samma process, vilket har varit fallet 
med annat OR-material. Delegaterna har möjlighet att ge input på innehållet innan videon godkänns.

Påverkad policy: Ingen.
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WSC REGLER

Motion 16  Om någon motion eller något förslag, i innehåll eller uppsåt, har lämnats 
in och misslyckats med att uppnå konsensus eller antagande vid två på 
varandra följande världsservicekonferenser, kan det tidigare föreslagna 
innehållet och avsikten inte föreslås till gemenskapen i Konferensens 
agendarapport (CAR)/Material för konferensens godkännande (CAT) eller 
vid WSC under en hel konferenscykel.

Avsikt: Att använda gemenskapens beslutsfattandeprocesser och tid på ett ansvarsfullt och effek-
tivt sätt.

Motionsställare: Volunteer och Southern California regionerna

Ekonomisk inverkan: Ingen.

Regionens motivering: Genom att tillfälligt avsätta idéer och motioner som inte har utvecklats fullt 
ut ger detta förslag WSC möjligheten att fokusera sin begränsade tid och resurser på frågor som 
har samlat stor uppmärksamhet och anvisning för enheten att fatta beslut om. Det ger också ska-
parna av dessa motioner tid att utveckla idén och bygga större förståelse och samförstånd inom 
gemenskapen. Denna motion gör att vi kan förbättra hur vi utför vår service och försöker lära oss av 
utmaningar och processer som inte ger ett konsekvent eller fördelaktigt resultat.

Världsstyrelsens svar: Denna motion verkar handla om att respektera andan i konsensusbaserat 
beslutsfattande: om samma idé har diskuterats upprepade gånger och inte får stöd, ge konferensen 
lite tid innan ni tar upp idén igen.

Vi instämmer i andan i denna idé och de idéer som uttrycks i motionens motivering, men vi har farhå-
gor om att motionen som den är skriven kan vara svår att genomföra och få oavsiktliga konsekven-
ser. Vi är inte säkra på hur WSC skulle redogöra för motioner med mindre skillnader, till exempel, eller 
motioner som är mycket olika men har samma avsikt. Till exempel är avsikten med denna motion 
”att använda gemenskapens beslutsfattandeprocesser och tid på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.” 
Vi kan föreställa oss många mycket olika motioner som kan uttrycka samma avsikt. Dessutom läm-
nar inte motionen utrymme för ny information som kan uppstå, vilket skulle motivera WSC att vilja 
överväga samma problem igen.

En förbättring av effektiviteten vid WSC har varit i fokus för oss under många cykler nu och vi 
uppskattar att deltagarna funderar på hur man kan maximera vår vecka tillsammans och använda 
WSC:s tid ansvarsfullt, men vi tror inte att detta är ett praktiskt sätt att åstadkomma det.

Påverkad policy: Ingen.
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Ihopräkningsblad för motioner och enkät

Vi skapade det här ihopräkningsbladet så att ni kan samla in svar på motionerna i Konferensens agenda-
rapport och på enkäten. CAR:en är tillgänglig för nedladdning på konferensens hemsida: www.na.org/
conference. Utöver motionerna och enkäten innehåller CAR:en essäer med viktig, relevant information. 
Sammanfattande videor av CAR:en kommer att fi nnas tillgängliga på www.na.org/conference snart 
efter släppandet av CAR:en.

MOTIONER

#1 Motionsställare: Världsstyrelsen

To approve the NAWS Long-Term Goals, which serve as the foundation of the NA 
World Services Strategic Plan. 

Ja Nej

#2 Motionsställare: Världsstyrelsen

Att godkänna IP som ingår i bilaga A, ”Psykisk hälsa i tillfrisknandet” som 
gemenskapsgodkänd tillfrisknandelitteratur.

Ja Nej

#3 Motionsställare: Världsstyrelsen

Att godkänna revideringarna av driftsregler för FIPT i bilaga B.

En sammanfattning av de föreslagna ändringarna som visas i bilaga B omfattar följande:
• En ändring av inspektionsklausulen för att avspegla diskussionerna i WSC 2018 och 

klargöra att endast WSC kan agera för förmånstagaren – NA:s gemenskap som helhet.
• Olika ”städningsredigeringar”:

o En ändring av beskrivningen av WSC: s styrelser och kommittéer på sidan 11 till 
världsstyrelsen.

o Två redigeringar av avsnitt 12: förvaltarens rapporteringsskyldighet på sidan 31 för att 
ändra kalenderår till räkenskapsår och för att lägga till oberoende i beskrivningen av 
den årliga revisionen.

o Att ändra representanter till delegater på sidan 24 i Reader´s Notes.
o En enkel copyredigering genom att lägga till ordet the på samma sida och andra redi-

geringar på sidorna 15 och 31.
o En ändring av hur inspektionsklausulen beskrivs på sidan 37 i Reader´s Notes.

Ja Nej

#4 Motionsställare: Världsstyrelsen

Att godkänna revideringar av Intellectual Property Bulletin #1 som ingår i bilaga C.

Denna bulletin har i stort sett skrivits om. Ett rent exemplar av bulletinen med föreslagna 
revideringar fi nns i bilaga C. Ett exemplar som spårar de föreslagna ändringarna ingår i 
bilaga D.
En sammanfattning av de föreslagna ändringarna i Intellectual Property Bulletin #1 omfattar:
• Tillåtelse skulle krävas för nytryck av böcker. 
• Den nuvarande policyn som inte tydligt uttrycks i bulletinen har lagts till i texten. Grup-

per får endast reproducera för närvarande godkända versioner av tillfrisknandelitteratur, 
eftersom det är allt som NAWS har behörighet att publicera och distribuera och detta 
tillstånd omfattar inte elektroniska eller online-format. 

• Inledningen har skrivits om och avsnittet om upphovsrätt har fl yttats till före avsnittet om 
varumärken.

• Vissa redigeringsändringar föreslås, till exempel använda termen policy i hela dokumen-
tet, snarare än en blandning av policy och riktlinjer.

Ja Nej
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#5 Motionsställare: Världsstyrelsen

Att godkänna inledandet av den fastställda processen för att revidera Fellowship 
Intellectual Property Trust under konferenscykeln 2020 – 2022.

AVSNITT 2: REVIDERING AV FÖRVALTNINGSINSTRUMENTET
Bestämmelserna i förvaltningsinstrumentet får endast ändras på följande villkor:
1. Alla förslag till översyn av föreslagna revideringar av förvaltningsinstrumentet måste 

godkännas av en majoritet av regiondelegaterna vid World Service Conference.
2. Efter det att en sådan översyn har godkänts kommer de föreslagna revideringarna att 

vara öppna för en sex månaders gransknings- och inputperiod, varefter de föreslagna 
revideringarna kommer att presenteras i   för antagande.

3. En motion om att anta alla föreslagna revideringar av förvaltningsinstrumentet kommer 
att kräva en omröstning om ”Ja” från två tredjedelar av regiondelegaterna som registre-
rats som närvarande i World Service Conference-upprop omedelbart före omröstningen.

Ja Nej

#6 Motionsställare: Norges region

Att anvisa världsstyrelsenatt skapa en projektplan för WSC 2022 att skapa en ny 
Stegarbetsguide för medlemmar som har arbetat igenom den tidigare och vill 
utvecklas i sitt tillfrisknande.

Ja Nej

#7 Motionsställare: Baja Son regionen

Att anvisa världsstyrelsen att utveckla en projektplan, för övervägande vid WSC-
2022, att skapa ett häfte med stegstudiefrågor med parametern att varje fråga 
härleds från en mening i Basic Text kapitlet ”Hur det fungerar”.

Ja Nej

#8 Motionsställare: Argentinas region

Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för World Service Conference 
(WSC) 2022, för utvecklingen av en ny IP för daglig personlig inventering av 
tacksamhet.

Ja Nej

#9 Motionsställare: Irans region

Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för WSC 2022 att skapa en ny IP 
för kvinnor i tillfrisknande.

Ja Nej

#10 Motionsställare: Latin American zonforum

Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för övervägande vid WSC 2022 att 
skapa en guide för online-möten.

Ja Nej

#11 Motionsställare: Carolina regionen

Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för WSC 2022 för en 
servicepamfl ett (SP) som förklarar ”står aldrig under någon uppsikt”.

Ja Nej

#12 Motionsställare: Southern California regionen

Att anvisa världsstyrelsen att skapa den spanskspråkiga Anonyma Narkomaner 
(Basic Text), Stegarbetsguiderna och Det fungerar: hur och varför i ett ljudformat.

Ja Nej

#13 Motionsställare: Sveriges och Australiens Regioner

Att anvisa världsstyrelsen att skapa en projektplan för övervägande vid WSC 2022 för 
att undersöka förändringar och/eller ytterligare formuleringar till NA-litteraturen från 
könsspecifi kt språk till könsneutralt och inkluderande språk.

Ja Nej
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#14 Motionsställare: California Inland regionen

Att sätta ett 8-årigt moratorium på skapandet av ny engelskspråkig 
tillfrisknandelitteratur efter WSC 2020 till WSC 2028, förutom alla litteraturprojekt 
redan under utveckling. 

Ja Nej

#15 Motionsställare: Argentinas region

Anvisa World Board att utveckla en projektplan för 2022-års Världsservicekonferens 
(WSC) att producera en informativ video om Anonyma Narkomaner för offentliga 
relations service [kommittéer] och online-publikation, godkänd av NAWS, där det 
kortfattat förklaras: 
1. Vad är Anonyma Narkomaner  
2. Hur det fungerar 
3. Hur du kontaktar NA.

Ja Nej

#16 Motionsställare: Volunteer och Southern California regionerna

Om någon motion eller något förslag, i innehåll eller uppsåt, har lämnats in och 
misslyckats med att uppnå konsensus eller antagande vid två på varandra följande 
världsservicekonferenser, kan det tidigare föreslagna innehållet och avsikten 
inte föreslås till gemenskapen i Konferensens agendarapport (CAR)/Material för 
konferensens godkännande (CAT) eller vid WSC under en hel konferenscykel.

Ja Nej
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Medlemmar kan fylla i denna enkäte online på www.na.org/survey fram till och med den 1 april 2020. 

NY TILLFRISKNANDELITTERATUR (VÄLJ UPP TILL 3)

Litteratur för att stödja stegarbete

Häfte av stegstudiefrågor tagna från “hur det fungerar” i Basic Text

Stegarbetshäfte som fokuserar främst på steg 1 – 3 och som i första hand riktar sig till nya 
medlemmar och dem i behandling och drogdomstolar

Stegarbetshandbok som riktar sig till medlemmar som inte är nya med att arbeta stegen

Litteratur som utforskar specifi ka andliga principer

Lista och defi nitioner av andliga principer

De andliga fördelarna med service

Medlemmarnas erfarenhet, styrka och hopp om trovärdighet och tillit till processen

Bibehålla tacksamhet i ett tidigt tillfrisknande

Skapa en ny IP eller broschyr

Om att göra en daglig personlig tacksamhetsinventering

Om att använda sociala media i NA

Personliga berättelser om relationer och familjer i tillfrisknandet

Hantera trauma/PTSD i tillfrisknandet

Atmosfär av tillfrisknande i service

Att handskas med sorg i tillfrisknandet

Vad är Anonyma Narkomaner? (för nykomlingar och besökare)

Litteratur för ateister och agnostiker

Vad betyder det att NA är ett andligt, inte religiöst, program?

Litteratur för yngre medlemmar

Litteratur för äldre medlemmar

Litteratur för erfarna medlemmar/”Oldtimers” ,

Litteratur för HBTQ+ - medlemmar

Litteratur för kvinnor i tillfrisknande

Litteratur för First Nations/ursprungsbefolkningar

Litteratur för medlemmar som är professionella

Litteratur för medlemmar som är veteraner

Andra

Annat:

Ingen ny tillfrisknandelitteratur
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Medlemmar kan fylla i denna enkäte online på www.na.org/survey fram till och med den 1 april 2020. 

REVIDERINGAR AV BEFINTLIG TILLFRISKNANDELITTERATUR (VÄLJ UPP TILL 2)

Revidera en befi ntlig text av NA-litteratur

Revidera Anonyma Narkomaners Stegarbetsguider

Revidera Sponsorskap boken

Revidera IP #21 Enslingen

Revidera IP #6 Tillfrisknande och återfall

Revidera IP #26 Tillgänglighet för dem med särskilda behov

Revidera IP #7 Är jag en beroende?

Revidera IP #20 S&I-service och NA-medlemmen

Revidera IP #15 OI och NA-medlemmen

Revidera Tolv koncept för NA-service

Granska för närvarande godkänd tillfrisknandelitteratur till könsneutral NA-litteratur där det är 
möjligt

Andra

Annat:

Inga revideringar
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Medlemmar kan fylla i denna enkäte online på www.na.org/survey fram till och med den 1 april 2020. 

SERVICEMATERIAL (VÄLJ UPP TILL 4)

Servicematerial för att stödja individers insatser

Att föra vidare NA:s budskap effektivt

Hur man blir en betrodd tjänare i NA

Personlig tillämpning av koncepten och traditionerna

Tillämpa och arbeta med koncepten

Respekt som en andlig princip i service

Offentliga relationer

Vår offentliga image: skapa förtroende för NA

Mer riktlinjer för sociala medier utöver servicepamfl etten

Mer korta, fokuserade OR-resurser såsom verktyg för att hjälpa till att nå det medicinska 
samfundet, straffrätt och dem som hänvisar människor till NA

Basics för sponsorskap bakom murarna

NA Services 101

Bästa arbetssätt för online-möten

Metodtips för virtuella servicemöten

Teknikens inverkan på service och arbetsbelastningar

Bästa arbetssätt för serviceworkshopar

Basics för facilitering

Skapa en servicepamfl ett som förklarar vad vi menar med “aldrig under någon uppsikt “

Vad är NA World Services och hur fungerar det?

Basics för gemenskapsutveckling

Samarbete, inte anslutning —vårt förhållande till andra, inklusive AA

Samarbete mellan serviceenheter

När serviceenheter splittras eller återförenas

Beskrivning av serviceåtaganden i distrikt och regioner

Effektiv rapportskrivning

Redskap för mentorskap, bland annat när det gäller serviceenheter och nya möten

Basics för gruppsupportforum, lokal servicekonferens och lokal servicestyrelse

Policy i NA – olika typer av policystilar och tillvägagångssätt

Service Material continued on next page.
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Medlemmar kan fylla i denna enkäte online på www.na.org/survey fram till och med den 1 april 2020. 

Juridiska, fi nansiella och sjundetraditionsredskap

Hur vi tillämpar principen om självförsörjning i NA.

Flöde av medel i den digitala tidsåldern

Fundraising – vad är lämpligt?

Information för att skapa juridiska entiteter

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) och lokala webbplatser

Hantera banker och statliga fi nansiella föreskrifter

Hantering av förskingring av NA-medel

Basics för distriktskassör och budgetering

Revidera befi ntligt servicematerial

Uppdatera En guide till lokal service i NA (GLS)

Revidera Translation Basics

Revidera och uppdatera Planning Basics

Revidera och uppdatera PR Basics

Revidera och uppdatera H&I Basics

Revidera och uppdatera servicepamfl etten Störande och våldsamt beteende för att avspegla 
nuvarande arbetssätt i gemenskapen och inkludera frågan om sexuella trakasserier

Revidera och uppdatera servicepamfl etten Group Business Meetings med ett avsnitt om att 
använda en CBDM-process och vad delegering innebär

Andra

Annat:

Inget nytt eller reviderat servicematerial
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Medlemmar kan fylla i denna enkäte online på www.na.org/survey fram till och med den 1 april 2020. 

ÄMNESFRÅGOR FÖR DISKUSSION (VÄLJ UPP TILL 4) 

IDTs för 2020–2022 cykeln

DRT/Matt när det gäller NA – Vad vill vi säga i NA-litteratur?

Vad det innebär att vara självförsörjande i NA

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) och kommande revideringar

Vår symbol – en närmare granskning

Vikten av våra traditioner för NA

Gruppsamvete och konsensusbaserat beslutsfattande

OR basics – vad de är och varför de är viktiga

Enkelhet och fl exibilitet i service

Empati och respekt i service – tillämpa andliga principer

Att få NA att växa i etablerade samhällen

Sociala medier och OR-frågor

Att handskas med störande och trakasserande beteende

Att göra NA tillgängligt för dem med särskilda behov

Att få ungdomar och nykomlingar engagerade

Att bli en bättre sponsor

Skapa gemenskap i NA

Mentorskap och lärande i service

Ledarskap i NA

Integriteten och effektiviteten i vår kommunikation

Elfte konceptet – NA-medel ska användas för att främja vårt huvudsyfte och måste hanteras 
ansvarsfullt

Att bygga på vår enighet samtidigt som vi respekterar våra olikheter

Behålla medlemmar i NA

Sjukdom/medicinering och vår litteratur

Använda Vägledande principer för att rama in diskussioner om aktuella frågor/utmaningar

Andra

Annat:



56  2020 Konferensens agendarapport • Ihopräkningsblad för motioner och enkät 

Medlemmar kan fylla i denna enkäte online på www.na.org/survey fram till och med den 1 april 2020. 

QUESTIONS TO HELP FRAME WSC DISCUSSIONS

1. Bör material som godkänts av gemenskapen begränsas till objekt som behandlar personligt 
tillfrisknande och/eller fastställa grundläggande NA fi losofi  och policy? För närvarande innehåller 
gemenskapsgodkänt material vissa objekt som riktar sig till medlemmar men inte direkt handlar 
om personligt tillfrisknande, såsom IP #15 OI och NA-medlemmen och IP #20 S & I-service och 
NA-medlemmen, samt objekt som riktar sig till grupper eller serviceenheter, såsom IP-#2 Gruppen och 
IP #26 Tillgänglighet för dem med särskilda behov.

2. Stödjer ni uppdatering av minst en IP per konferenscykel?

3. Ett relativt litet antal grupper håller ett lager av servicepamfl etter eller grupprelaterade redskap. Tror ni 
att detta beror på: (Välj alla som gäller)

� Kostnad

� Medvetenhet

� Hur de passar i ett folderställ

�  Beteckningen på framsidan att dessa inte ska läsas i ett möte

�  Annat:

4. Vilka andra idéer har ni för att lättare få ut godkänt servicematerial till grupper och medlemmar?
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Ordlista

Area Service Committee (ASC) (Distriktsservicekommitté)
Distriktskommittén är det huvudsakliga sättet som servicen in en lokal NA-gemenskap adminis-
treras. DSK består av gruppservicerepresentanter, administrativa funktionärer (ordförande, vice 
ordförande, sekreterare, kassör) underkommittéordföranden eller projektledare och distriktets 
regionkommittémedlemmar. Distriktskommittén väljer sina egna funktionärer, underkommit-
téordförande eller projektledare och RKM:er.

Biennal
Något som sker vartannat år. (Bi-annuell innebär något som sker två gånger om året.)

Candidate Profi le Reports (CPR:s) (Kandidatprofi ler)
Ett paket som innehåller information (personliga rapporter) på var och en av de kandidater som 
nomineras av Human Resource Panel för övervägande till val av WSC. De här rapporterna är 
menade att hjälpa konferensdeltagarna i deras utvärdering av kandidaterna. 

CBDM
Konsensusbaserat beslutsfattande. Konsensus refererar till gruppens medgivande och innebär 
att alla medlemmar i en grupp är villiga att gå vidare med ett beslut. Konferensen använder en 
form av CBDM som grundas i respekt för alla som deltar i beslutet om frågan som behandlas men 
innebär inte nödvändigtvis att beslutet blir enhälligt. 

Conference Agenda Report (CAR) (Konferensens agendarapport)
En publikation som består av ärenden och frågor som kommer att övervägas under det biennala 
WSC-mötet. CAR:en ges ut minst 150 dagar före öppnandet av konferensen, med översatta ver-
sioner utgivna minst 120 dagar före. Den första delen av CAR:en fi nns på alla publicerade språk 
och är tillgänglig utan kostnad på nätet: www.na.org/conference. 

Conference Approval Track (CAT) (Material för konferensens godkännande)
Ett begrepp som används för att beskriva frågor som skickas till konferensdeltagare 90 dagar före 
Världsservicekonferensen. Det som inkluderas är rapporter om säte vid WSC, budgetförslaget, 
NAWS strategiska plan och föreslagna projektplaner för den kommande konferenscykeln, mate-
rial som presenteras för övervägande under processen för godkännande av servicematerial samt 
alla regionala idéer som lämnats in för konferensens övervägande.

Conference-approved (Konferensgodkänt)
Det fi nns tre olika sätt att godkänna NA-material: Konferensgodkänt, Gemenskapsgodkänt och 
World Board-godkänt. NA handböcker och servicehäften som tenderar att överföra NA:s grund-
läggande idéer om givna delar inom service. Dessa texter har antingen sänts ut för granskning 
och input eller inte, beroende på den specifi cerade projektplanen som presenterats för WSC. 
Konferensgodkänt material inkluderas i Conference Approval Track-materialet för godkännande 
vid den kommande WSC om inte styrelsen beslutar att det fi nns tillräckligt intresse för att ta 
med materialet i Konferensens Agendarapport (CAR:en). Både Konferensgodkänt och World 
Board-godkänt material är menat att visa hur man implementerar eller sätter i verket de princi-
per som fastställts i NA:s kärnfi losofi  och i Gemenskapsgodkänt material. (För mer information 
se essän på sidan 37 i den här CAR:en samt listorna för litteratur och servicematerial i bilaga F.)

Conference Cycle (Konferenscykel)
De två åren mellan konferenser. För den nuvarande konferensen hänvisar det till de två räken-
skapsåren som löper från 1 juli 2018 till 30 juni 2020.



58  2020 Konferensens agendarapport • Ordlista 

Conference Participants (CP) (Konferensdeltagare)
I syfte att fatta beslut defi nieras konferensdeltagare som regiondelegater, zondelegater och med-
lemmar av Världsstyrelsen. Endast delegater röstar i gamla ärenden som har tagits upp i Con-
ference Agenda Report med undantag för godkännande av ny litteratur. Endast regiondelegater 
deltar i dessa röstningar.

Conference Report (Konferensrapport)
Den här rapporten skickas till deltagare i WSC strax före Världsservicekonferensen för att hjälpa 
dem att förbereda sig inför WSC. Regionala rapporter distribueras eller läggs ut online tillsam-
mans med Konferensrapporten och delegater och regioner får också publicera rapporter här.

Conventions and Events Tools Project (Projektet för redskap för konvent och evenemang)
En del av projektplanen Training and Tools som antogs vid WSC 2016 och bekräftades vid WSC 
2018. Att nya redskap som avspeglar gemenskapens dagsaktuella bästa arbetssätt och erfarenhet 
som har att göra med konvent och evenemang, För mer information gå till projektets hemsida: 
www.na.org/conventions. Se även Local Service Toolbox.

Environmental Scan (Omvärldsundersökning)
En omvärldsundersökning är en del av processen för strategisk planering. På NAWS ser vi, före 
skapandet av den strategiska planen vartannat år på både interna och externa faktorer som kan 
påverka det arbete vi har möjlighet att utföra eller som vi önskar åta oss eller prioritera. Under 
2016-2018-års konferenscykel ombads konferensdeltagare för första gången att lämna in input till 
NAWS omvärldsundersökning och ombads göra det ingen under 2018-2020-års cykel.

Fellowship-approved (Gemenskapsgodkänt)
Som det förklaras i GWSNA: “Allt NA-tillfrisknandematerial är Gemenskapsgodkänt. Det inne-
bär att det utvecklas av NA World Services, skickas ut till gemenskapen för granskning och input 
och skickas slutligen också ut för godkännande av gemenskapen i Conference Agenda Report. . . . 
Det gäller alla tillfrisknandeböcker, tillfrisknandehäften och tillfrisknandepamfl etter som etable-
rar eller förändrar det fi losofi ska förhållningssättet eller NA:s principer.” (För mer information, 
se essän på sidan 37 i den här CAR:en och listorna för litteratur och servicematerial i bilaga F.)

Fellowship Development (FD) (Gemenskapsutveckling)
Vi ägnar oss åt ett stort antal aktiviteter som är riktade till medlemmar och/eller utformade för 
att hjälpa NA-gemenskaper i deras ansträngningar att föra vidare vårt budskap och vår vision. 
Det här inkluderar, men är inte begränsat till, att producera publikationer såsom The NA Way 
och Reaching Out, att hålla och hjälpa till med workshops ute i gemenskapen, att delta i off entlig 
relations aktiviteter, att svara på e-post och telefonsamtal från medlemmar samt tillhandahålla 
gratis eller nedsatt pris på litteratur till gemenskaper som är i behov av det. Vi kallar alla dessa 
aktiviteter gemenskapsutveckling eftersom det är vad det syftar till.

Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT)
En juridisk förvaltning som tjänar som förvaltare av NA:s tillfrisknandelitteratur och logon 
(varumärken). Syftet med FIPT är att säkerställa at NA:s egendom förvaltas i förtroende å hela 
NA:s vägnar och värnas för medlemmar som ännu inte kommit, i enlighet med vårt huvudsyfte. 
Dokumentet som utgör FIPT kallas för ett förvaltningsinstrument, det förklarar hur NA:s littera-
tur och varumärken handhas och skyddas till fördel för gemenskapen som helhet. Godkänd av 
gemenskapen i april 1993.

Projektet för framtidens WSC
Ett pågående projekt som är inriktat på framtiden för Världsservicekonferensen (WSC) och hhur 
vi kan säkerställa att konferensen bäst möter NA:s behov nu och under kommande år. För mer 
information, se www.na.org/future. 
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Group Support Forum (GSF) (Gruppstödsforum)
Ett diskussionsinriktat organ som fokuserar på hemmagruppernas behov. Gruppstödsforum är 
öppna för alla medlemmar och inriktade på gruppernas frågor och problem, introduktion till 
service och utbildning inom service.

Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS)
En service handbok, godkänd 1997, menad att tjäna som en resurs för NA-grupper, distrikt, regi-
oner och deras underkommittéer i att upprätta och tillhandahålla lokal service. 

Guide to World Services in Narcotics Anonymous, A (GWSNA) 
En sammanställning av policybeslut som har godkänts av Världsservicekonferensen, inklusive 
riktlinjer för WSC. Namnet ändrades från A Temporary Working Guide to Our World Service Structure 
(TWGWSS) 2002. Dess föregångar TWGSS, publicerades första gången 1983 som en tillfällig efter-
följare till NA Service Manual (också känd som The NA Tree), vilken i sin tur publicerades 1976.

Human Resource Panel (HRP)
Tillhandahåller Världsservicekonferensen med en lista på kvalifi cerade kandidater för val till 
Världsstyrelsen, Human Resource Panel och WSC:s biträdepositioner. Är också ansvarig för 
administrationen av World Pool. Består av fyra medlemmar som väljs av WSC. 

IP
Förkortning av informationspamfl ett.

Issue Discussion Topics (Ämnesfrågor för diskussion, IDT:er))
Särskilda ämnen som har att göra med gemenskapen som helhet och ska diskuteras av gemen-
skapen under konferenscykeln. 

Local Service Board (LSB) (Lokal servicestyrelse)
En administrativ enhet som överses av den lokala servicekonferensen. LSB ansvarar för att admi-
nistrera arbetet som prioriterats av LSK och samordna dess möten. 

Local Service Conference (LSC) (Lokal servicekonferens)
En strategisk, planeringsinriktad serviceenhet. LSK utför service genom en blandning av projekt-
baserade arbetsgrupper, fortlöpande service som görs av kommittéer och service som organiseras 
av samordnare baserat på lokala behov. Den använder sig huvudsakligen av konsensusbaserat 
beslutsfattande. 

Local Service Toolbox Project (Projektet för redskapslåda för lokal service)
Ett pågående projekt for att utveckla utbildning och nya redskap som avspeglar gemenskapens 
dagsaktuella bästa arbetssätt och erfarenhet som har att göra med att utföra service lokalt. För 
mer information gå till projektets hemsida: www.na.org/toolbox. Se även Conventions and 
Events Tools.

NA Way Magazine, The
The NA Way Magazine som publiceras varje kvartal erbjuder för närvarande artiklar om service, 
tillfrisknandeinriktade berättelser och underhållning såväl som ett kalendarium för internatio-
nella NA-evenemang. Tillgänglig efter förfrågan på engelska, franska, japanska, portugisiska, 
ryska, spanska och tyska och fi nns också på www.na.org/naway.

NAWS
Hänvisar till Narcotics Anonymous World Services, det juridiska namnet på vår Världsservice.
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NAWS News
Ett nyhetsbrev som skickas ut av Världsstyrelsen efter varje styrelsemöte och rapporterar om 
deras nuvarande aktiviteter. Publiceras på engelska, franska, tyska, portugisiska, spanska och 
svenska. Skickas till alla konferensdeltagare, registrerade distrikt och regioner och fi nns också på  
www.na.org. 

Future of the WSC (Project) (Projekt för WSC:s framtid)
Ett pågående projekt med fokus på framtiden för Världsservicekonferensen och hur vi kan säker-
ställa att konferensen bäst möter NA:s behov både nu och för kommande år. För mera informa-
tion se www.na.org/future.

Project Plan
Utvecklas av Världsstyrelsen för alla tänkbara, icke-rutinmässiga världsserviceprojekt. Inklude-
rar den föreslagna omfattningen av projektet, en budget och en tidsram. Inkluderas I Conference 
Approval Track materialet som del av budgeten och godkänns av delegaterna vid varje konferens.

Public Relations (Off entliga relationer)
Att skapa och upprätthålla relationer med medlemmar, potentiella medlemmar samt allmän-
heten i form av professionella, familjer och nära och kära i en ansträngning att mera eff ektivt föra 
budskapet om tillfrisknande vidare.

RBZ:s
Kandidater för nominering till positioner inom Världsservice som har föreslagits av regioner, 
Världsstyrelsen eller zoner. Dessa potentiella kandidater intervjuas av Human Resource Panel. 

Reaching Out
En kvartalsvis publikation från Världsservice som hjälper beroende på institutioner att få kontakt 
med NA:s program och stärker S&I-service.

Regional Assembly (Gruppsammankomst)
En samling av gruppservicerepresentanter (GSR:er) och regionkommittémedlemmar (RKM:er) 
som halls av RSK, för att diskutera frågor som påverkar NA over hela världen, vanligen som en 
förberedelse för det biennala WSC-mötet. Regiondelegaten väljs ibland vid sammankomsten.

Regional Delegate (RD)
Närvarar vid WSC som en röstande deltagare från en NA-region (eller likvärdigt serviceorgan). 
Är ansvarig för att bidra till kommunikationen mellan regionen och Världsservice under hela 
konferenscykeln.

Regional Proposal (Regionalt förslag)
En idé som lämnats in av en regional service kommitté för att inkluderas i Conference Agenda 
Report och övervägas vid Världsservicekonferensen.

Regional Service Committee (RSC) (Regionservicekommitté (RSK))
Ett organ som samlar den kombinerade serviceerfarenheten hos ett antal närliggande distrikt för 
att ömsesidigt stödja dessa distrikt. Består av RKM:er, regiondelegaten, alternerande delegaten 
och andra efter behov.

Service System
NA:s service system består av fyra huvudsakliga komponenter: människor, processer, resurser 
och struktur. Servicesystemprojektet skapades för att göra en helhetsöversyn av hur vi kan för-
bättra lokalt serviceutförande och hantera en del av de bestående utmaningarna med att göra 
service. För mer information, se www.na.org/servicesystem. 
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Service System Proposals (Servicesystem förslag)
En serie dokument producerat av Världsservice som innehåller idéerna och rekommendatio-
nerna för förändringar eller innovationer i NA:s servicesystem. Essäerna om servicesystemet från 
2012- och 2014-års CAR ger en förklaring av de huvudsakliga tankarna från projektet och även 
bakgrundsinformation om projektet i sig. 

Service Pamphlets (Servicepamfl etter) (SP:er)
Pamfl etter som tar upp olika frågor som har att göra med service i NA och är tänkt att användas 
som en resurs för grupper och serviceorgan. Dessa pamfl etter utvecklas, sänds ut till delegaterna 
för en nittio dagars granskningsperiod och godkänns av Världsstyrelsen som också kan revidera 
dem om det skulle behövas. De är styrelsens bästa försök att samla en del av vår gemenskaps 
mest framgångsrika arbetssätt när vi har att göra med känsliga eller svåra frågor. 

Strategic Plan (Strategisk plan)
En långsiktig strategi för Världsservice att tillhandahålla ny eller förbättrad service och stöd som 
faciliterar fortsättningen och tillväxten av Anonyma Narkomaner runt om i världen. Projektpla-
nerna härstammar ur målen i den strategiska planen.

Straw Poll (Preliminärt gillande) (se även röstning (Vote))
En icke-bindande undersökning som genomförs för att mäta den allmänna åsikten hos konferen-
sen om något särskilt ämne eller någon särskild idé. Motioner eller förändrindgar tas ofta upp för 
preliminärt gillande mer än en gång innan röstningen. Undersökningarna används också under 
konferensens avslutande session för att säkerställa att konferensen har en gemensam förståelse 
av besluten som fattats och diskussionerna som förts under veckan. 

Twelve Concepts for NA Service (Tolv koncept för NA-service)
Grundläggande NA-principer som vägleder grupper, styrelser och kommittéer i serviceangeläg-
enheter. Gemenskapsgodkänd av WSC 1992, publicerad med essäer och studiefrågor som ett 
häfte med samma titel.

Vision för NA-service
En syn på vad vår service strävar att uppnå som fungerar som vägledning och inspiration för oss. 
Enhälligt antagen vid WSC 2010 efter att ha inkluderats i det årets CAR.

Vote (Röstning)
Röstning sker när WSC fattar beslut om en fråga. Se sid 8 i A Guide to World Services in NA för en 
lista över beslutsfattande sessioner vid konferensen.

Webinarer/Webbmöten
Virtuella möten eller workshops. Ibland består webinaren av en presentation som följs av frågor 
och svar. Ibland är de mer interaktiva och då kallar vi dem ”webbmöten”. Världsservice är värdar 
för webbmöten som har att göra med OR, S&I, servicekontor, stegarbetsgrupper för intagna, regi-
onala servicekontor, pågående projekt och isolerade gemenskaper och landsortsgemenskaper. 
Virtuella arbetsgrupper möts också med hjälp av webbmöten och styrelsen håller webinarer för 
konferensdeltagarna.

Workgroups (Arbetsgrupper)
Små arbetsorgan skapade för ett särskilt syfte som är ansvariga inför Världsstyrelsen.

World Board (Världsstyrelsen)
Världsstyrelsen är servicestyrelsen för världsservicekonferensen. Styrelsen tillhandahåller stöd 
för Anonyma Narkomaners gemenskap i dess ansträngningar att föra vidare NA:s budskap. 
Överser aktiviteterna inom NA:s världsservice, inklusive vårt huvudsakliga servicecenter, World 
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Service Offi  ce. Styrelsen förvaltar också för NA-gemenskapens räkning rättigheterna för all dess 
materiella och immateriella egendom (vilket inkluderar litteratur, logon, varumärken och copy-
right rättigheter) i enlighet med gemenskapens vilja så som den uttrycks genom WSC.

World Board-approved (Världsstyrelsegodkänd)
Servicerelaterade informationspamfl etter och redskap som godkänts och publicerats av Världs-
styrelsen efter en nittio dagars gransknings- och inputperiod för delegaterna. Det här materialet 
innehåller praktisk erfarenhet som samlats in från gemenskapen om hur vi ska tillämpa en del av 
de principer som fi nns i NA:s gemenskapsgodkända och konferensgodkända material. (För mer 
information, se essän på sidan 37 i den här CAR:en och listorna för litteratur och servicematerial 
i bilaga F.)

World Pool
En pool av medlemmars information (World Pool Information Forms) som visar en mångfald till-
frisknande och servicerelaterade erfarenheter såväl som alla förmågor som är nödvändiga för att 
framgångsrikt fullfölja uppdrag på världsnivå. Alla medlemmar med mer än fem års drogfrihet 
är behöriga att tas med i World Pool. 

World Service Conference (WSC) (Världsservicekonferensen)
Konferensen är inte en enhet, det är ett evenemang – sammankomsten av NA:s gemenskap från 
runt om i världen. Vartannat år möts region- och zondelegater, medlemmar från Världsstyrelsen 
och verkställande direktören för World Service Offi  ce för att diskutera viktiga frågor som rör 
Anonyma Narkomaners gemenskap. Världsservicekonferensen är den punkt i vår servicestruk-
tur där rösten för NA som helhet kan höras gällande frågor och angelägenheter som påverkar 
vår världsvida gemenskap. Konferensen är ett redskap för gemenskapens kommunikation och 
enighet; ett forum där vår gemensamma välfärd självt är ärendet för mötet.

World Service Offi  ce (WSO) (Världsservicekontoret)
Namnet på den fysiska platsen för det främsta servicecentrat för NA:s världsservice. Huvudkon-
toret fi nns i Chatsworth (Los Angeles), Kalifornien, USA, med lokala kontor i Ontario, Belgien, 
Iran och Indien. WSO trycker, lagerhåller och säljer NA:s gemenskaps- och konferensgodkända 
litteratur, servicehandböcker och annat material. Tillhandahåller stöd för nya NA-grupper och 
NA-gemenskaper i utveckling och tjänar som ett kunskapscenter för information om NA. ”Det 
grundläggande syftet med vår världsservice är kommunikation, samordning, information och 
vägledning.” (GWSNA, sid 2)

WSC Cofacilitator(s) (Biträden vid Världsservicekonferensen)
Två personer som håller i CAR- och CAT-relaterade diskussioner och besluts sessionerna vid 
Världsservicekonferensen. Väljs av Världsservicekonferensen.

Zonal Delegate (ZD)
Deltar vid WSC som röstberättigad deltagare från en befi ntlig NA-zon med två eller fl er regioner 
utan säte eller gemenskaper. Är ansvarig för att bidra till kommunikationen mellan zonen och 
världsservice under hela konferenscykeln.

Zonal Forums (Zonforum)
Serviceinriktade delnings- och/eller ärendesessioner sammansatta av fl era regioner som tillhan-
dahåller medel genom vilka NA-gemenskaper kan kommunicera, samarbeta och växa tillsam-
mans. 
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ANONYMA NARKOMANERS
TOLV TRADITIONER

1 Vår gemensamma välfärd ska komma i första hand: personligt 
tillfrisknande är beroende av NA:s enighet.

2 För vårt gruppsyfte finns bara en högsta auktoritet – en 
älskande Gud såsom han kan komma till uttryck i vårt 
gruppsamvete. Våra ledare är enbart betrodda tjänare, de 
styr oss inte.

3 Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta 
använda.

4 Varje grupp ska vara självstyrande utom i angelägenheter 
som berör andra grupper eller NA som helhet.

5 Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet 
vidare till den beroende som fortfarande lider.

6 En NA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna NA:s 
namn till någon besläktad inrättning eller utomstående 
verksamhet, så att inte problem med pengar, egendom eller 
prestige avleder oss från vårt huvudsyfte.

7 Varje NA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja 
bidrag utifrån.

8 Anonyma Narkomaner ska alltid förbli icke-professionellt, 
men våra servicecentra kan anställa personal för speciella 
uppgifter.

9 NA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda 
styrelser eller kommittéer för serviceverksamhet, direkt 
ansvariga inför dem de tjänar.

10 Anonyma Narkomaner har ingen åsikt i yttre frågor, därför 
bör NA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.

11 Vår linje i offentliga relationer grundas på attraktion snarare 
än på marknadsföring. Det är nödvändigt att vi alltid behåller 
personlig anonymitet när det gäller press, radio och film.

12 Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra 
traditioner och påminner oss ständigt om att ställa principer 
framför personligheter.

Tolv traditioner återgivna för adaptering med tillstånd av AA World Services, Inc.
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ANONYMA NARKOMANERS
TOLV KONCEPT

1 För att fullgöra vår gemenskaps huvudsyfte har NA-
grupperna förenats för att skapa en struktur som utvecklar, 
samordnar och upprätthåller servicefunktioner å hela NA:s 
vägnar.

2 Det slutgiltiga ansvaret och bestämmanderätten över NA-
service vilar hos NA-grupperna.

3 NA-grupperna delegerar till servicestrukturen den 
nödvändiga bestämmanderätten för att fullgöra de tilldelade 
åtagandena.

4 Effektivt ledarskap värderas högt i Anonyma Narkomaner. 
Ledaregenskaper bör omsorgsfullt övervägas vid val av 
betrodda tjänare.

5 För varje ansvarsområde som tilldelas servicestrukturen ska 
klart definieras exakt var beslut och redovisningsskyldighet 
ligger. 

6 Gruppsamvetet är det andliga hjälpmedel med vilket vi 
inbjuder en älskande Gud att påverka våra beslut.

7 Alla medlemmar i en serviceenhet bär ett betydande ansvar 
för den enhetens beslut och ska ges möjlighet att till fullo 
delta i dess beslutsprocesser.

8 Vår servicestruktur är beroende av integriteten och 
effektiviteten i vår kommunikation.

9 Alla delar av vår servicestruktur har ansvaret att i sina 
beslutsprocesser noggrant överväga alla åsikter.

10 Varje medlem i en serviceenhet som har ett personligt 
klagomål mot den enheten, kan ansöka om återupprättelse 
hos samma enhet, utan rädsla för efterräkningar.

11 NA-medel skall användas för att främja vårt huvudsyfte och 
måste hanteras ansvarsfullt.

12 I enlighet med Anonyma Narkomaners andliga natur, ska vår 
struktur alltid vara tjänande, aldrig styrande.

Twelve Concepts for NA Service är utformade efter 
AA’s Twelve Concepts for World Service, 

publicerade av Alcoholics Anonymous World Services Inc., 
och har utvecklats speciellt för Anonyma Narkomaners behov.
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