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Under året har tre ledamöter lämnat styrelsen, av olika anledningar,
vilket försvårat styrelsearbetet en del. Två nya ledamöter valdes in under
årsmötet, i sin frånvaro, och båda har valt att inte påbörja sitt
styrelseengagemang.
Rollen som mötessekreterare har varit roterande i styrelsen. Harley
Thomas fortsatte som värdlistkoordinator och Kristina Båth-Sågänger
som kassör.
Årsmöte
Totalt deltog 27 personer i årsmötet den 29 februari I Trollhättan.
Ordföranden, Eva Hartman-Juhlin, presenterade det gångna årets
arbete.

Flera medlemmar berättade om sina erfarenheter från resor och möten
med Servasvärdar/-resenärer.
Gemensam middag efter mötet.
Styrelsearbete
Styrelsen har under året 2020 haft
5 styrelsemöten via Zoom
1 styrelsemöte i Uppsala
År 2020 med sin corona-pandemi har påverkat föreningens arbete och
engagemang. Den nya styrelsen kunde inte ha sitt första gemensamma
möte i fysisk form som vi brukar ha för att lära känna varandra och dela
upp ansvarsområden. Vi har behövt skjuta på ett par större projekt tills
det åter går att resa igen.
Kort om löpande aktiviteter
Styrelsen har under året hanterat olika medlemsfrågor som inkommit,
genomfört årsmötet 2020 samt planerat för årsmötet 2021. Styrelsen har
deltagit i de omröstningar av motioner som Servas International har
skickat ut.
Arbete med verksamhetsplanen
Årsmötet 2020 fastställde föreslagen verksamhetsplan för 2020 och
nedan redovisas hur långt vi kommit med olika punkter.
1.
fortsätta arbetet med att satsa mer på att öka
antalet medlemmar med fokus på unga personer
Vi har försökt att förenkla vår hemsida och tagit med bilder på yngre
personer. Vi har försökt värva fler yngre medlemmar genom de yngre
medlemmar vi redan har inom föreningen. Tyvärr har vi inte kunnat ha
någon träff med ungdomar som vi hade året innan. På det andra digitala
Zoom-fikat berättade en yngre medlem om fördelarna med Servas för
ungdomar och vilka möjligheter det finns inom föreningen.
2.
utöka och utveckla internationellt ungdomsutbyte och
engagemang
Servas Sveriges bjöd in två elever och en lärare till ett två veckors besök
i Uppsala som en fortsättning på utbytet med Servas Georgien sedan

året innan 2019. Tyvärr gick inte detta utbyte att genomföra p.g.a.
coronapandemin. En stående inbjudan finns kvar.
Servas Sverige initiativ att arrangera en internationell workshop Servas
Art Workshop Sweden 2021 i Uppsala fick tyvärr skjutas på framtiden.
Planen var att bjuda in ett antal konstnärer från Servas runt om i världen,
som skulle vilja komma till Sverige, för att dela med sig av sitt
konstnärskap, lära sig om svensk konst och hantverk. Deltagarna skulle
bo hos Servas-värdar, få träffa svenska konstnärer, historiker och
skapare.
3.

få en bättre överblick av vad som händer inom Servas Sverige

I december och i januari bjöd vi in till en digital-fika för att kunna se och
höra medlemmar runt om i Sverige. Förutom styrelsen deltog ett 20-tal
medlemmar från norr till söder. Det var flera som hade mycket att berätta
om allt ifrån nuläget där de bor nu till tidigare resor utomlands och möten
med andra Servas-medlemmar. Det var ett lyckat försök som vi kommer
att fortsätta med digitala medlemsträffar med olika teman.
4.
att vara mer aktiva på vår hemsida och på sociala medier som
Facebook och Instagram
Vi har fortsatt arbetet med vår hemsida för Servas Sverige, men tyvärr
inte haft tid att utveckla Facebook och Instagram.
Föreningen har betalat för ett Zoom-konto för att möjliggöra olika typer
av möten inom styrelsen och för våra medlemmar.
5.

regelbundet skicka ut nyhetsbrev via mail

Ett nyhetsbrev gick ut till medlemmarna i februari och
november. Dessutom har två inbjudan om webbinarium och en inbjudan
till digital medlemsträff mailats ut.
6.
fortsätta arbetet med att få fler Servasmedlemmar att aktivt
använda Servas on-line
Vid två tillfällen under hösten höll Harley Thomas ett webbinarium om
den nya internationella hemsidan. Webbinariet handlade om hur man
kan använda dig av den nya hemsidan och det digitala
medlemsregistret?

7.

öka antalet aktivt engagerade i Servas Sverige

En tanke var att involvera fler medlemmar att aktivt medverka i projektet
Servas Art Workshop Sweden som tyvärr inte gick att genomföra 2020.
Se punkt 2.
Redogöra för resultatet på nästa årsmöte.
Eva Hartman-Juhlin kommer att berätta om årets arbete i sin
presentation på årsmötet 2021.
Medlemsantal och åldersstruktur
I slutet av 2020 hade vi 332 medlemmar registrerade som medlemmar.
Under året slutade 29 medlemmar. Det är fortfarande de äldre som
avslutar sitt medlemskap. Vi har fått ett par nya yngre medlemmar under
året.
Resenärer
Under 2020 utfärdades 7 Letter of Introduction (LOI) on-line. Det är en
mindre mängd jämfört med året innan och det förklaras med coronapandemin som begränsat resandet runt om i världen.
På uppdrag av styrelsen Servas Sverige,
Eva Hartman-Juhlin, ordförande och nationell sekreterare
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