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Generalforsamling i Servas Danmark
Referat af årets generalforsamling søndag d. 8. april 2018 på Djursland i Marianne og Gregers
sommerhus ligger på hjemmesiden.
Se hjemmesiden www.servas.dk under ”Foreningen”.

Sommertræf i København
Sommerens træf i Gunnas gårdhave i København er 11. august 2018, kl 14.
Adressen er: Rosengården 5 ved Kultorvet i centrum af København
I år er det svært at forestille sig, at det skulle kunne blive regnvejr, men hvis nu, så fortrækker vi til
Gunnas stue eller sætter havebordet i porten.
Tilmelding er ikke nødvendig. Vi håber, at I vil medbringe en lækkerbisken til deling. Gunna
sørger for kaffe og te.

ServasOnline - årlig fornyelse af værter
Værternes profiler er blevet fornyet og gælder nu til 31. marts 2019. Du har selv ansvaret for at
gennemgå oplysningerne ved den årlige fornyelse. Dine oplysninger forbliver tilgængelige i
ServasOnline, indtil du selv beslutter andet (se Terms of Use på servas.org).
Sådan gør du:

1. Log ind

Gå ind på servas.org, klik på My Servas, log ind, klik på My Profile

2. Gennemse din profil

Løb gennem alle oplysninger og se om de stadig passer.
Udfyld det der mangler. Foto, kort, o.l.
Vælg om oplysningerne skal være synlige for “all members”,
“friends”, “only me” i “Visibility Settings”.
Find hjælp til at forstå felterne i vejledningen på www.servas.dk.

3. Giv besked nu!

Giv os besked hurtigst muligt og senest 05. september 2018 til
renewal@servas.dk hvis du har brug for hjælp.
Som vært kan du vælge om du ønsker at fortsætte som vært (eller
overgå til basismedlem).

Fornyelse (renewal) sker fremover pr. 31. marts hvert år.
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Rejsende? Hvis du er rejsende, sker fornyelse, når dit Letter of Introduction er udløbet. Se
datoen i “Traveller Stamp until” i ServasOnline på servas.org. Du vil blive kontaktet og skal svare,
om du ønsker at forny dit Letter of Introduction, fortsætte som basismedlem eller at blive vært.

Servas og Databeskyttelsesforordningen (GDPR)
De nye EU-regler i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) er trådt i kraft den 25. maj 2018 med
skærpede krav til, hvordan man behandler personoplysninger med det formål at beskytte dig.
Reglerne gælder også for Servas.

Servas passer på dine personoplysninger
Servas opbevarer dine data i ServasOnline, hvis du er vært eller rejsende fra 2018.

Din adgang til personoplysninger
Du har selv adgang til ServasOnline på servas.org, hvor du kan logge på og administrere
oplysningerne om dig selv.
Du har også adgang til andres oplysninger. Du må ikke gemme andres personoplysninger. Derfor
har vi regler om, at man skal slette værtslister i PDF-format og uddrag fra ServasOnline efter endt
brug.
Det er medlemmernes ansvar at sikre, at de har rettigheder/copyright til det indhold de indtaster
og uploader i ServasOnline. Det er ikke tilladt at uploade, kopiere, videresende eller vise indhold
man ikke selv har rettigheder/copyright til.

Information om behandling af personoplysninger
De nye regler betyder, at Servas Danmark har etableret regler om behandling af
personoplysninger, som du kan finde på www.servas.dk.
Når man vælger at bruge ServasOnline, samtykker man samtidig som beskrevet under User
Consent i Terms of Use på servas.org.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig.
Hvis du ønsker at vi sletter personoplysninger om dig, kan du kontakte os.
Se hjemmesiden www.servas.dk under ”Foreningen”.

Servasrejsende i ServasOnline
I Danmark Servas Danmark er begyndt at oprette alle rejsende i ServasOnline, men i 2018 skal
man stadig have klæbemærke-stamp på sit Introduktionsbrev hos Servassekretær Jan
Degrauwe. Proceduren er beskrevet på www.servas.dk.

I andre lande En del lande er overgået helt til ServasOnline, for eksempel New Zealand,
Australien, Frankrig, Spanien og Sverige. Rejsende dertil skal oprettes i ServasOnline, så de kan
bruge værtslisten inde i systemet.

Værtslister For nogle lande vil der stadig blive udleveret værtslister (papir eller PDF) til rejsende i
en overgangperiode, fordi ikke alle lande er overført til ServasOnline.

Se en rejsende i ServasOnline Når du vil se en rejsendes profil, kan du søge på Name i More
Options, men husk at ændre Host til Traveller før du trykker Submit.
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En godkendt rejsende har Letter of Introduction:
1. på papir med stamp med årstal (klæbemærke)
2. i ServasOnline med eStamp som vist her og på papir
med stamp med årstal (klæbemærke)
Nogle lande (for eksempel Canada) underskriver Letter of
Introduction med e-signature (ikke i hånden).

Servasoplevelse med husbytte og besøg i området
Ingrid fortæller begejstret om deres Servasoplevelser da de byttede bolig og bil med en vært i
Frankrig. De overlappede med værten og under ferien besøgte de to andre Servasværter i
området og fejrede 14. juli hos den ene.
Læs beretningen på www.servas.dk under Links.

Servas International
Frivillige søges til arbejde på ServasOnline og servas.org
WEBSITE DEVELOPER FOR SI WEBSITE
APPLICATION MANAGER FOR SI WEBSITE
SI WEBSITE EDITORS
SERVAS FACEBOOK PUBLIC GROUP ADMINISTRATOR (Servas travelling for peace)
OFFICIAL SI FACEBOOK PAGE ADMINISTRATOR

Frivillige søges til organisationen Servas International
Til mange committees og poster søges folk der har lyst til at give en hånd for at understøtte
driften af vores unikke netværk af værter og rejsende, samt de mange andre aktiviteter (FNobservatører, fredsaktiviteter, events, videreudvikling af Servas).
Kontakt Sus på listebibliotek(a)servas.dk

Efterlysning: Servasrejsende Lars i Canada 1982/83
Canadiske Valerie Unwin og Patrick Falconer efterlyser Lars, der var Servasrejsende i 1982 eller
83 i Canada. Valerie og Patrick kommer til Danmark i august og vil gerne finde Lars, som var
inviteret til at bo hos dem i 2-3 uger, da han var på en længere rejse til flere lande.
Valerie skriver til Servas Danmark, at Lars hjalp med madlavning og med at passe deres baby
Luke. Desværre har de mistet kontakten, så hvis du ser dette, Lars, må du gerne kontakte Ingrid
mig, som sender din besked videre til Valerie. Ingrid.Pedersen55(a)gmail.com

nyhedsbrev(a)servas.dk
info(a)servas.dk
www.servas.dk
Du kan afbestille nyhedsbrevet ved at sende en email til nyhedsbrev(a)servas.dk med "Afmeld" i
emnet og navn og adresse i indholdet.

Servas Denmark is a member of Servas International
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