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SERVAS SKAL VOKSE
Vi vil gerne have din hjælp til at udbrede kendskabet til Servas. Kontakt os hvis du kan hjælpe
med at hænge en plakat op, lægge brochurer frem, få en artikel i lokalavisen, dele visitkort ud…
Eller giv lyd hvis du har en ide.
På Servas Internationals generalforsamling vedtog vi at arbejde for en foryngelse af Servas. Med
faldende antal rejsende og værter er det også vigtigt her i Danmark.
Kontaktinfo på hjemmesiden.

Servas Danmark generalforsamling 2016 – hvor?
Hvis du vil lægge lokale til og arrangere brunch (indkøb og anretning) d. 3. april 2015, vil vi meget
gerne høre fra dig!
Vi vil gerne rundt i landet for at give mange mulighed for at deltage.

SERVAS DANMARK DELTOG I SICOGA 2015
Den 30. Servas International Conference and General Assembly (SICOGA) 10.-16. oktober 2015
i New Zealand var meget vellykket. Læs om konferencen i rapporten som ligger på servas.dk
”Kia ora fra Totara Springs – Indtryk og aftryk”
Læs på side 4 om projektet Servas Online, side 5 om interviewteknik og side 8 om Servas i FN.

SERVAS ONLINE
Lang vej igen!
Kortere kan det ikke siges.
På SICOGA 2015 blev præsentationerne af Servas Online System (SOLSYS) det helt store
tilløbsstykke. Der var stor begejstring for demoen, men det stod også klart, at der er lang vej, før
opgaven er løst, og at vi må slå os til tåls med, at det nye system tages i brug i etaper.
Der skal bygges et website med en database, der kan give værter og rejsende adgang til at finde
hinanden og kontakte hinanden. Sitet skal kunne rumme medlemmernes profiler, kort over hvor
de er i verden, data om deres medlemsstatus, deres Letter of Introduction m.m. Der skal også
være adgang til administrativ håndtering af de nationale gruppers medlemmer, en fælles kalender
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over arrangementer, forskellige former for interessenetværk (Families in Servas, Servas Youth
o.l.), og ikke mindst materialet fra Servas Internationals arbejde, og meget andet.
Alt sammen skal det blive til en fælles platform, og man skal tage højde for de enkelte
Servaslandes behov. Ikke mindst skal det leve op til alle landes regler for dataopbevaring og
persondatabeskyttelse. Hvert Servasland er en autonom forening. De har en høj grad af
selvbestemmelse. De er underlagt lokal lovgivning. Det betyder, at der er mange
medlemsstrukturer, meget forskellige former for kontingent og gebyrer, forskellige behov for
rapportering til myndigheder m.m.
Status for udviklingen af SOLSYS er, at vi har fået en test-version af den del af systemet værter
og rejsende skal lave deres profil i og generere et Letter of Introduction fra, og der er et
søgeværktøj, så man kan finde hinanden. Det er en god start, fordi det understøtter vores
kerneaktivitet, hospitality exchange.
En prototype skal gå i luften til foråret. Vi har tilbudt Servas Danmarks data over værter som pilot.

Godt nytår!
Venlig hilsen

Servas Danmark/Nyhedsbrev
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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