
Uppsala 11 februari 2020  

 

Hej medlem!  

Redan februari och dags att planera årets resor till några av alla våra tusentals 
medlemmar runt om i världen. 
  

Servas Sverige 

• Årsmöte 2020 
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet i Trollhättan den 29 februari. Anmälan till 
evahj56@hotmail.com senast den 25 februari. 
Inbjudan, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns som bifogade 
bilagor. 
 

• Medlem 2020 
Medlemsavgiften är nu 100 kronor per person. Betala antingen med swish 123 
223 42 01 eller med pg 94 61 90-6. Kom ihåg att skriva Medlem 2020 och namn. 
 

• Enkät 
För att kunna utveckla och förbättra Servas Sverige skulle vi i styrelsen 
uppskatta om du på ett par minuter skulle kunna svara på vår medlemsenkät 
https://www.survio.com/survey/d/Q4M1B9Q8Z5K6U9Y2N 
 

Servas så mycket mer – för alla åldrar! 

• Språkutbyte  
på https://servas.org/en/content/servas-youth-language-programmes  
 

• Möten och arrangemang runt om i världen  
Några exempel på möten och arrangemang runt om i världen 2020 kan du läsa om 
på https://servas.org/en/events-meetings  
 
Ryssland bjuder in till the 5th Servas International meeting 8 - 13 August 2020 
Sverdlovsk region, Krasnoufimsk district, Ural. Läs mer i den bifogade bilagan. 
 

• Making connections – längre vistelser 



https://servas.org/sites/default/files/uploads/other_files/2019/SI%20Making
%20Connections%20Directory%202019.pdf 

 
• Ungdomsverksamhet – SYLE 

SYLE är en möjlighet för ungdomar mellan 14-30 år att bo en lite längre period 
hos en värd. Syftet är att lära sig ett annat språk, lära känna en annan kultur, 
delta som volontär i något projekt/evenemang o.s.v. Läs mer i den bifogade 
bilagan. Hör av dig till evahj56@hotmail.com om du är intresserad. 
 

Servas International 

• Servas International söker web editors, correspondents och graphic design 
specialists  
Servas International is searching for volunteers who would like to be involved in 
reshaping and modernizing SI's media and communications activities. 
With increased Servas activity on the Servas website (servas.org) and on social 
media, there's also a growing need for editors.  
 
Känner du att detta skulle vara något för dig? Kontakta i så fall 
president@servas.org Jonny Sågänger, President, Servas 
International & Managing Web Editor   

 
• Servas International News Bulletin No 4 2019 

https://servas.org/sites/default/files/uploads/news/2019/SI_News_Bulletin_
Vol_15_No_4_2019.pdf   
 

• USA är nu också on-line Läs mer i den bifogade bilagan. 
   

Ha en riktigt härlig vår eller vinter, beroende på var du   
befinner dig!  
Hälsningar från styrelsen Sverige genom 	 	

Eva Hartman-Juhlin, ordförande, Sverige 

sweden@servas.se   
www.servas.se  
www.facebook.com/Servas.Sweden 
Instagram servassweden  

   



 


