Beslutningsforslag & medlemsundersøgeles oversigt til CAR
Denne oversigt er lavet så I kan samle respons på CAR beslutningsforslag og medlemsundersøgelser. CAR er
tilgængelig som download fra konference web siden: www.na.org/conference. Ud over forslag og
undersøgelse, indeholder CAR indlæg med vigtigt relevant indhold. Opsamlende videoer fra CAR vil være
tilgængelig på siden kort efter udgivelsen af CAR.
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BESLUTNINGSFORSLAG
Fremsat af: World Board
Godkende NAWS landsigtede mål, der tjener som fundamentet for NA
Verdensservice’ strategiske plan
Fremsat af: World Board
Godkende IP der kan ses i tillæg A, ”Psykisk helbred i NA”, som
Fællesskabs godkendt litteratur
Fremsat af: World Board
Godkende revisionen af FIPT operationelle regler som kan ses i tillæg B.
Et sammendrag af de foreslåede regler indeholder:
• En ændring af inspektions klausulen der afspejler diskussionen på
WSC 2018 og tydeliggør at kun WSC kan handle på vegne af de
begunstigede – NA Fællesskabet som helhed.
• Forskellige ”husholdnings” rettelser:
o En ændring af beskrivelsen af WSC bestyrelse og komiteer på
side 11 for World Board
o To rettelser til sektion 12: Betroedes rapport forpligtelser ændres
kalender år til regnskabsår, samt der tilføjes et uafhængig til den
årlige revision
o Ændre repræsentanter til delegerede på side 24 i Noter til
læseren
o En ændring af måden inspektions klausulen er beskrevet på side
37 i noter til læseren
Fremsat af: World Board
Godkende revisionen af NA Intellektuel Ejendom Bulletin #1 der kan ses i
tillæg C.
Denne bulletin er stort genforfattet. En kopi med revisionen kan ses i
tillæg C. En kopi af den originale med rettelser kan ses i tillæg D.
Et sammendrag af de foreslåede ændringer af denne bulletin indeholder:
• Der kræves tilladelse for at genoptrykke hele bøger
• Nuværende politik som ikke har været klart udtrykt i bulletinen
er blevet tilføjet til teksten. Grupper har kun tilladelse til at
reproducere versioner af bedringslitteratur der er godkendt her
og nu, da det er det eneste NAWS er autoriseret til at udgive og
udsende. Dette gælder ikke elektronisk og online formater.
• Introduktionen er blevet genskrevet og afsnittet om copyright er
blevet flyttet hen før afsnittet om varemærker.
• Nogle forståelses ændringer er blevet foreslået, som for
eksempel at bruge termen politikker konsekvent i stedet for et
mix af politikker og vejledninger.
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Fremsat af: World Board
Godkende iværksættelsen af den etablerede proces med at revidere
Fællesskabets Intellektuelle Ejendoms Fond (FPIT) i løbet af 2020 – 2022
konference cyklussen.
DEL 2: REVISION AF FONDS REGLER
Bestemmelser omkring Fonds reglerne kan kun ændres under følgende
betingelser:
1. Ethvert beslutning om at behandle foreslåede revidering af Fonds
reglerne skal opnå godkendelse af et flertal af Regions
Delegerede på Verden Service Konferencen.
2. Efter en sådan godkendelse, vil foreslåede ændringer være
tilgængelig i en seks måneders vurderings- og inputperiode,
hvorefter de foreslåede ændringer bliver præsenteret i CAR til
indførelse.
3. Et beslutningsforslag om at indføre en foreslået ændring i Fonds
regler, vil kræve ”ja” stemmer fra to-tredjedele af de Regions
Delegerede der registreres som tilstedeværende på Verdens
Service Konferencens navneopråb før afstemningen.
Fremsat af: Region Norge
Pålægge World Board at skabe en projekt plan, til WSC 2022, om at skabe
en ny Vejledninger i Trinarbejde, for medlemmer der har arbejdet sig
igennem den eksisterende og ønsker at udvikle sig yderligere i deres
bedring.
Fremsat af: Region Baja Son
Pålægge World Board at skabe en projekt plan, til behandling på WSC
2022, om at skabe et hæfte til Trin studie spørgsmål, med det
udgangspunkt at hvert spørgsmål kommer fra en sætning i Basis Tekst
kapitlet ”Sådan virker det”
Fremsat af: Region Argentina
Pålægge World Board at skabe en projekt plan til WSC 2022, for
udformningen af en ny IP til daglig personlig status af taknemmelighed
Fremsat af: Region Iran
Pålægge World Board at skabe en projekt plan til WSC 2022 til
udformningen af en ny IP til kvinder i bedring
Fremsat af: Zone Forum Latin Amerika
Pålægge World Board at skabe en projekt plan til behandling på WSC
2022 om at udforme en vejledning for online møder
Fremsat af: Region Carolina
Pålægge World Board at skabe en projekt plan til WSC 2022 om en
service pamflet (SP) som forklarer ”bliver aldrig overvåget”
Fremsat af: Region Syd Californien
Pålægge World Board at gøre de spanske udgaver af Narcotics
Anonymous (Basis Tekst), Vejledninger i Trinarbejde og Det Virker,
hvordan og hvorfor tilgængelige som lydbøger
Fremsat af: Region Sverige
Pålægge World Board at skabe en projekt plan til behandling på WSC
2022, for at undersøge ændringer og/eller ekstra formuleringer i NAlitteraturen, for at gå fra køns specifikt sprog til køns neutral og
inkluderende sprog
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Fremsat af: Region Californien Indland
At placere et 8 års stop for udformningen af nyt engelsk sproget bedrings
litteratur efter WSC 2020 til WSC 2028, bortset fra de litteratur projekter
der allerede er sat i gang.
Fremsat af: Region Argentina
Instruer World Board om at lave en projekt plan til WSC 2022 om at
producere en informations video om Narcotics Anonymous, til brug for
Offentlig Information Service (komiteer) og online publicering, godkendt
af NAWS, hvor det kort forklares:
1. Hvad er Narcotics Anonymous
2. Hvordan det virker
3. Hvordan kommer jeg i kontakt med NA
Fremsat af: Region Syd Californien & Volunteer
Hvis et beslutningsforslag eller en ide, på skrift eller tale, har været
forelagt og ikke har opnået konsensus eller accept, på to efter hinanden
følgende WSC, må det samme indhold ikke foreslås for Fællesskabet i
CAR/CAT eller på konferencen, i en hel konference cyklus
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Medlemmer kan udfylde denne undersøgelse online på www.na.org/survey indtil 1 april 2020
TEMA DIKUSSIONER I 2020 – 2022 CYKLUSSEN (vælg op til 4)
SET/MUT relateret til NA – hvad ønsker vi at sige i et stykke NA-litteratur
Hvad betyder det ar være selvforsynende i NA
Fællesskabet Intellektuelle Ejendoms Fond (FIPT) og kommende revisioner
Vores symbol – et nærmere syn på det
Vigtigheden af vores Traditioner i NA
Gruppesamvittghed og konsensus baseret beslutningstagen
OI grundstenene – hvad er det og hvorfor er der vigtige
Enkelthed og fleksibilitet i service
Empati og respekt i service – at praktisere åndelige principper
Vækst i NA i etablerede områder
Sociale medier og OI emner
Forholde sig til forstyrrende og voldelig adfærd
At gøre NA tilgængelig for de med særlige behov
Involvere unge og nykommere i NA
At blive en bedre sponsor
Skabe fællesskab i NA
Vejledning og læring i service
Lederskab i NA
Integriteten og effektiviteten af vores kommunikation
Ellevte Koncept - NA’s ressourcer skal anvendes til at fremme vores
hovedformål og skal forvaltes ansvarligt
Skabe vores sammenhold med respekt for vores forskelligheder
At beholde medlemmer i NA
Sygdom/medicin og vores litteratur
Bruge Guiding Princippels til at udforme diskussioner om aktuelle
emner/udfordringer
Andre du kunne forestille dig kan tilføjes!

