
Dagsorden/Referat fra WSC Del 1 d.22 – 23.04.2022 
 

Et YouTube link vil blive lagt ud på www.na.org/conference når mødet starter fredag d.22.04.2022. 

 

Fredag d 22.april 2022  

20.00 – 22.00  

Del 1: NAWS Opdatering, gennemgang af WSC - processer, Spørgsmål og svar. 
Ressourcer/baggrundsviden: WSC Retningslinjer og processer (WSC Orientation and Processes) 
kan findes på www.na.org/conference  

WB Tim byder velkommen og starter mødet med et øjebliks stilhed. RD Egypten siger 
Sindsrobønnen på Arabisk. RD Ukraine læser Visionerne op. 

Dagsorden bliver læst op. 

WB Tim orienterer om hvordan fremgangsmåden ved Face to Face WSC normalt finder sted. 

Vi får en lille undersøgelse om hvor mange der har været til tidligere WSC – in person og virtuelt 
og hvor mange gange (Resultaterne kommer senere) 

Anthony opdaterer omkring økonomi. Og nævner at de fleste ting er steget indenfor WSC, hvilket 
betyder at priserne på litteratur og andre ting vil stige fra januar måned. Nøgleringe, mønter, 
foldere og IP vil ikke blive berørt at prisstigninger. 

White book 60 - års jubilæumsbog vil snart blive udgivet for 50 dollars. 

Ved godkendelse af SPAD, udgives den hurtigst muligt.  

Anthony nævner at den højeste indtægt i år/sidste år er kommet ind gennem donationer fra 
medlemmer i NA. 

WB Tim fortæller lidt om Virtuelle møder og CAR 2023. Der vil blive lavet undersøgelser og 
projekter forinden, hvis man har nogle ideer og relevant info, der ønskes med i diverse 
undersøgelser, skal disse sendes til NAWS. 

The Loner og DRT - folder er i trykken. 

Der er kommet to nye regioner til: Nord vest Rusland og Minas region fra Sydamerika 

Co-fac Mario fortæller/vejleder om fremgangsmåden ved diskussioner og meningsmålinger. Man 
markerer og kommer derefter i en kø, dem der ikke har talt endnu, kommer først i køen, uanset 

http://www.na.org/conference


hvor lang tid man har været i køen. Man har ca. 2 minutters dele tid og kan ikke forvente at få 
mere tid efterfølgende, selvom man markerer. 

Der er 6 punkter i ICC, som der skal være meningsmålinger/valg om. 

Der kræves 80 % flertal for at det er konsensus ved indledende meningsmålinger. 

Der bliver lavet et eksempel på en meningsmåling, som forsøg, for at alle delegerede ved hvordan 
man skal stemme. 

Spørgsmål til processen: 

Der stilles spørgsmål til prisstigningerne der kommer på litteratur fremadrettet. Der stilles 
spørgsmål til forskellen på 80 % flertal og 2/3 flertal. Iran nævner at RD er blevet opmærksom på 
at en region i Iran printer deres egen litteratur. Hvad skal de gøre, for priserne på litteratur er 
steget meget? Anthony fortæller at priserne på papir er steget 400 % siden sidste prisstigning på 
litteratur, hvilket betyder at der ikke er så meget NAWS kan gøre ved det. Vi skal alle forberede os 
på at priserne stiger fremadrettet. Der er et medlem der er bange for at mange medlemmer finder 
det underligt, at priserne stiger på litteratur og andre ting, selvom der er kommet meget mere ind 
i indtægt via Donationer. Anthony forklarer at trods øgede indtægter det sidste år, er priserne 
steget på alting på grund af inflation, så NAWS har til stadig brug for at der kommer indtægter ind 
via donationer. Kan man ændre i statistikken for donationer, hvis en donation ikke vises korrekt? 
Eks. hvis det er et område der har doneret, men det fremstår som en donation fra et medlem? Kan 
man regne med at litteratur stigninger først kommer i januar og ikke tidligere? Der stilles 
spørgsmål til om NAWS har tænkt på at der måske vil komme mindre ind i donationer hvis 
litteraturpriserne stiger? Forslag til at hæve priserne på nogle af medaljerne og anden litteratur, 
udover Basic tekst. 

23.00 – 01.00  

Vi starter med Motion #6 - stillet af World Board                                                                                                                                
Forslag om at vedtage (kun for WSC 2022) de foreslåede regler for WSC 2022 beskrevet på side 7-
16 i WSC Orientering og proces dokument offentliggjort på na.org/conference. 

Ved den midlertidige meningsmåling var der Konsensus: 110 ja – 1 nej – 5 afholder sig fra at 
stemme og 5 vil ikke stemme. 

2 meningsmåling: 123 ja – nej 0 – afholder sig fra at stemme 2 og 2 vil ikke stemme. 

Motion #6 bliver vedtaget ved konsensus 

 

Motion #2 – stillet af World Board                                                                                                                                                           
Forslag om at forlænge vilkårene for de WSC-valgte poster for de to Human Resource Panel-
medlemmer og en WSC Cofacilitator, der i øjeblikket udløber i 2022 til 2023. 



1. midlertidige meningsmåling: 105 ja – 1 nej – o – afholder sig fra at stemme og 2 vil ikke stemme. 
99% stemmer for forslaget 

2. meningsmåling: 115 ja – nej 0 - afholder sig fra at stemme 1 og 0 vil ikke stemme. 99% flertal. 
Motion #2 bliver vedtaget ved konsensus. 

 

Motion #3 – stillet af World Board                                                                                                                                                             
Forslag om at forlænge vilkårene for de tre WSC-valgte poster i World Board, der udløber i tiden 
mellem 2022 til 2023. 

1. midlertidige Meningsmåling: 106 ja – nej 0 – afholder sig fra at stemme 0 og vil ikke stemme 2. 
Der er konsensus. 

2. Meningsmåling: 117 ja – nej 0 – Afholder sig fra at stemme 0 og vil ikke stemme 0. 

Motion #3 bliver vedtaget ved konsensus 

 

Motion #4 – stillet af World Board                                                                                                                                                                
Forslag om at godkende bogen indeholdt i tillæg B, "Spiritual Principle a Day" som fællesskabs 
godkendt litteratur. (Bemærk: Tillæg A henviser til udkastet opslået på na.org/conference dateret 
februar 2022 på forsiden.) 

1 Midlertidige Meningsmåling: 98 ja – nej 1 – afholder sig fra at stemme 1 og vil ikke stemme 2. 98 
% konsensus for forslaget. 

2 Meningsmåling:  

 

Motion #1 – stillet af World Board                                                                                                                                                             
Forslag om at de tilstedeværende delegerede ved det virtuelle WSC 2022 forlænger suspensionen 
af artikel 5, afsnit 3 i FIPTs operationelle regler, mens vi træffer en beslutning om fremtiden. 
Suspensionen udløber ved udgangen af WSC 2023 
 
1. Midlertidige Meningsmåling: 93 ja – 3 nej – 2 afholder sig fra at stemme og 4 vil ikke stemme. 
95 % flertal for forslaget – konsensus.                                                                    

Der kommer et ønske om formulering af baggrunden for forslaget - i stedet for 1 år……..ændres 
det til: …når WSC 2023 lukkes ned. Det er ikke en ændring af formulering af selve forslaget. 
Efterfølgende er der et par stykker der er uenige i ændringen, udelukkende pga at de delegerede 
ikke er blevet taget med på råd, eller er blevet inddraget i beslutningsprocessen omkring ændring 
af den omtalte formulering. Muligvis fordi det er Co-fac der beslutter at formuleringen skal 



ændres. Ændringen af formuleringen i teksten diskuteres uden at vi kommer frem til nogen 
enighed, så diskussionen fortsætter i morgen når vi mødes igen. 

2. Meningsmåling, fortsættes i morgen 

Lørdag d 23.april 2022  

20.00 – 22.00  

WB Tim byder velkommen og orienterer om de praktiske ting i forbindelse med Online WSC. Og 
starter mødet med et øjebliks stilhed. 

RD Sverige siger Sindsrobønnen på eget sprog, hvorefter vi alle siger Sindsrobønnen fælles. 

RD Nebraska læser Koncepterne op. 

Co-Fac fortsætter mødet fra hvor vi stoppede i går, med Motion #1. 

Efter nøje overvejelse tillader beslutter Co-fac at ændre formuleringen i sætningen der udløste 
den lange diskussion, til den oprindelige formulering, hvorefter vi kan fortsætte med 2. 
meningsmåling af Motion #1:  Fortsættelse fra sidst på aftenen fredag.                                                                                                                                                                          

2. Meningsmåling: 107 ja – 1 nej – 4 afholder sig fra at stemme og 1 vil ikke stemme. 96 % flertal, 
så punktet er vedtaget med konsensus. 

 

Motion #5 – stillet af World Board                                                                                                                                                         
Forslag om at godkende Narcotics Anonymous World Services, Inc.-budgettet for 2022-2023. 

Den midlertidige meningsmåling: 112 ja – 3 nej – 4 afholder sig fra at stemme og 2 vil ikke 
stemme. 94 % er for, Konsensus. 

2. Meningsmåling: 126 ja – nej 2 – afholder sig fra at stemme 4 og 1 vil ikke stemme. 95 % 
stemmer for, og punktet vedtages med konsensus 

 

Herefter bliver vi bedt om at tage stilling til om vi fremadrettet ønsker at live streame WSC In – 
person i en lille undersøgelse: 

Der bliver diskuteret på kryds og tværs omkring hvordan man kan bevare anonymiteten eller ej, 
når der Live streames fra in – person WSC. Nogle delegerede bekymre sig om at Live streamingen 
vil kunne findes for evigt på Nettet, en delegeret gør opmærksom på at der er farligt for flere 
RD/AD at gå offentligt ud som addicts i deres lande, en delegeret gør opmærksom på at 
vedkommende er for at live streame fra WSC, da nogle Regioner ikke har midler til at sende deres 



delegerede til WSC – i så tilfælde har de stadig mulighed for at følge med i hvad der sker til WSC, 
en delegeret nævner at mange medlemmer rundt omkring i verden vil have en mulighed for at se 
hvad og hvordan WSC foregår, da de ellers aldrig vil få muligheden for at deltage, da WSC altid 
afholdes i Californien, hvilket betyder at mange ikke har økonomi til at rejse dertil, mange 
delegerede er enige i at gennemsigtigheden er vigtig i NA som helhed, andre delegerede gør 
opmærksom på at der er mange muligheder for at bevare anonymiteten som enkeltperson selvom 
der live streames fra mødet, en delegeret foreslår at man kan optage lyden fra WSC men ikke 
filme, en anden delegeret foreslår at man kan filme medlemmerne bagfra ved WSC og dermed 
bevare anonymiteten, nogle delegerede gør opmærksom på at vi i kraft af den post vi har i 
NA/forskellige poster i NA ikke kan bevare anonymiteten, - f.eks service i HI, OI, PR og lignende,  

Ja: 77 %        Nej: 9 %      Ved ikke:13 % 

Grunden til at de foreslår at vi live streamer for WSC er for at rykke WSC tættere på vores 
medlemmer rundt omkring i verden. 

 

Fællesskabs engagement: 

Vi bliver bedt om at diskuterer og komme med input til de 2 følgende spørgsmål? 

1. Hvordan kan vi bruge Zonal Forums mere bevidst for at styrke relationerne? 

Et medlem er usikker på hvordan/om pengene indenfor Fællesskabsudvikling bliver anvendt med 
påpasselighed, et medlem mener at formuleringen af spørgsmålet bør ændres til: Hvordan er ens 
forståelse af Zonal Forum…… Dette fordi mange Delegerede rundt omkring i Verden fortsat er 
forvirrede over hvilken rolle Zonal Forum Delegerede egentlig har? Et medlem mener at vi kan 
bruge ZF til at lave mere service i regionerne/områderne indenfor OI, PR og Fællesskabsudvikling. 

2. Hvordan kan vi forbedre eller tilføje noget til de metoder, vi burger til at engagere 
medlemmer og sikre at lokale behov bliver opfyldt? 

Spørgsmålet udsættes til senere 

23.00 - 01.00  

Storgruppe diskussion: Styrkelse af interne relationer I WSC og mellem WSC og Fællesskabet  

 

Referat fra Virtuelt WSC i weekenden den 29.04.2022 – 
30.04.2022: 
 



Forlængelse af konference cyklus fra 2 år til 3 år.  

WB gjorde det klart, at der ikke er noget der er fastlagt. Det er et spørgsmål stillet til 
fællesskabet om, hvorvidt det er tid til forandring i måden WSC laves på. Tanken er det vil 
give regioner, områder og zoner bedre tid til at arbejde.  

Diskussion  

WSC ikke en “event” men en proces; Forslag om et årligt møde grundet juridiske problemer 
vedr. retssagen. Hvor Trustor (WSC) kan give vejledning om fordeling af midler, da der var 
usikkerhed om, hvad en forlængelse ville have af juridiske konsekvenser. Og for at passe på 
længden af CAR. Det er der taget højde for! 

Der er en bekymring for at disse beslutninger er langt væk fra grupperne, og en udvidelse af 
cyklus kan gøre den kløft bredere. Nogle regioner udtrykte også en bekymring for, om 
hvorvidt det mere er økonomi og teknologi der driver beslutningen, end åndeligheden? (ikke 
ment som at WSC ikke er åndelig)  

 Finansiering 

Heriblandt et spørgsmål der opstod under/efter Covid - 19 krisen, hvor WB bad regioner 
tænke over, om hvorvidt de selv kunne dække udgifterne for deres delegerede, hvis 
økonomien gjorde det muligt? Det har tidligere været fremgangsmåden, at man skulle væge 
finansiering fra. Tid  

1. Hvordan kan vi bruge tiden mellem WSC mere effektivt? En af pointerne der gik igen og 
igen, er mere samarbejde RD’ erne imellem.  

2: Hvad er der behov for, eller vil med fordel kunne diskuteres eller tages stilling til ved et 
ordinært WSC og/eller ved et virtuelt WSC?   

Valg af betroede tjenere og nogle andre emner har stor gavn af at blive diskuteret ansigt til 
ansigt. Nogle delegerede gav udtryk for at CAT kunne håndteres online, for at frigøre 
ressourcer (tid og penge); Housekeeping (almindelige, faste, mindre emner) kan gøres online 
og vil være frigøre tid til det fysiske WSC.  

3: Hvem behøver at deltage til ordinære WSC I fremtiden og hvem kan deltage Virtuelt?  
Snak om, at det stadig er vigtigt med oplæring af nye delegerede, derfor vil der være megen 
viden der vil gå tabt, hvis RDS ikke deltager. Specielt mindre og regioner og/eller regioner 
med små midler vil blive ramt heraf.  

Meningsmåling: Skal WB fortsat undersøge muligheden for en 3 – årig WSC - cyklus? 76 
stemmer for, 35 stemmer nej, 6 afstår fra at stemme og 5 er til stede men stemmer ikke.  

Der er meget polemik/politik om selve meningsmålingen. Der var en meningsmåling om 
hvorvidt der overhovedet skulle være en meningsmåling! Hvor DK stemte nej, netop for at 
undgå yderligere polemik/politik omkring næste meningsmåling.  



Arbejdsgruppe om FD 
3 medlemmer delte deres erfaringer om FD i forskellige aspekter bl.a om PR i øde områder. 
Der tales om en magnetisk mønt med en QR kode der leder dem ind på regionens forside (kan 
sættes på døre, toiletdøre osv.) stærke regioner støtter idéen, mindre stærke regioner støtter 
ikke op om idéen.  

Alt I alt et møde, hvor vi prøvede at få en større forståelse af hvad en 3 årig - cyklus, vil have af 
betydning for WSC, WB og regioner. Mange gode input, men virtuelle møder har også en 
begrænsning, ved uenigheder og når der opstår polemik og “politik” blandes ind i 
diskussionerne.  

Det var ikke noget, der ikke kunne overkommes eller arbejdes igennem, men den ånd der er 
til stede ved personligt fremmøde, glimrede flere gange ved sit fravær i weekenden. Ligesom 
vi kender det her hjemmefra.  

Forkortelser: 
NAWS: Narcotics Anonymous World Service 
WSC – World Service Conference - Verdens Service Konference 
WB – World Board 
SPAD - Spiritual principles a Day – Dagens Spirituelle princip 
CAR - Conference Agenda Report – Dagsorden for/til konferencen (WSC) 
The Loner: Enspænderen/Den ensomme ulv 
DRT: Drug replacement Therapy – substitutions behandling/medicinsk behandling 
Co-fac: Co facilitator – med hjælper/facilitator  
ICC: Interim conference – midlertidig konference 
Motion: Punkt 
FIPT: Fellowship Intellectual Property Trust – 
FD: Fellowship Development – fællesskabs udvikling 
 
 
 

 
 


