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Hej fæller
Håber I alle har haft en god sommer og har haft tid til at nyde noget af det gode vejr vi har haft?
Her får I en lille status opdatering fra hvad der er sket siden sidste RSK - møde:
I løbet af sommeren har vi forsøgt at holde jer løbende orienteret om nogle af de ting der foregår i
vores underudvalg. ESLD (European Service Learning Days) fandt sted den 08/05/21, for første
gang i historien foregik det virtuelt. Hvilket var en oplevelse. Det siger sig selv, at det ikke kan
sammenlignes med et ordinært afholdt ESLD, men I mangel af bedre, gik det faktisk godt.
Der var 104 deltagere fra 25 lande, fra Europa, USA, Asien og Afrika.
Som I alle er blevet orienteret om, holdt vi et Online EDM den 16/6, hvor Sommer EDM blevet
skubbet indtil september måned. Den 18/7 havde vi et nyt online EDM, hvor der blev åbnet op for
nye bud på afholdelse af Sommer EDM. Eventuelle bud skulle være indsendt inden 1.august. Den
8.august holdt vi endnu et Online møde og besluttede her at Sommer EDM bliver Virtuelt og vil
finde sted i weekenden den 23 -26.september.
Finland sendte et bud ind på afholdelse af Sommer EDM, men måtte umiddelbart før Online
mødet den 8.august trække deres bud tilbage pga. nye stramninger af Covid restriktioner.
Til mødet diskuterede vi om det kommende Virtuelle Sommer EDM skal løbe over 4 dage, eller
kortere varighed og hvilke punkter der skal på Dagsordnen. Da der ikke var enighed herom, har
EDM (ST) Steering Comité, - administrationsgruppe fået til opgave at udforme 2 forslag med
dagorden, der skal være os delegerede i hænde indenfor den nærmeste tid. Vi vil efterfølgende
blive indkaldt til et nyt Online møde, hvor den endelige beslutning bliver taget.

Som bekendt løb ECCNA36 af staben i weekenden 23-25.juli i Ukraine Kiew. Vi får først en endelig
rapport og opgørelse af regnskab ved det kommende Virtuelle Sommer EDM, men så vidt jeg er
informeret var der ca. 886 registrerede deltager, fra 36 forskellige lande. Selvom der var mange
deltagere fra forskellige stater i USA, blev de talt som 1 land. Ca 2/3 dele af deltagerne kom fra
henholdsvis Ukraine + Rusland. Overordnet betegnes det som at have været en succes, selvom der
undervejs var der nogle tekniske problemer bl.a. i forbindelse med oversættelse. Og, de forskellige
Workshops manglede opbakning. Mere udførlig rapport og orientering herom følger ved næste
RSK - møde.
I forbindelse med WSC har vi desuden holdt Online (Conference Participants Meetings) Møde for
Konference deltagere hver måned, hvor det kommende WSC har været på dagsorden.
Til WSC er der deltagere fra forskellige kontinenter. Pga. diverse restriktioner og
vaccinationsprogrammer, tests osv. er meget forskellige fra land til land og ikke mindst, så er det
nærmest umuligt at komme ind i USA aktuelt, uanset hvor man kommer fra.
Dette har været en kilde til stor diskussion og frustration på vores månedlige Online møder og
World Board foreslår derfor at WSC skubbes til 2023 og at den nuværende Konferencecyklus 20202022 udvides til 2020-2023. 2023 – altså 2020 2023 i stedet for den oprindelige cyklus 202020222. Dette i håb om at det er muligt at holde et Face to Face WSC i 2023.
I fravær af WSC, lægges der op til at vi holder et amputeret/forkortet Virtuelt møde, for at
behandle uopsættelige beslutning, der ikke kan vente. Bl.a godkendelse af budget for 1 år,
betingelser for service poster og hvad der er nødvendigt i forbindelse med (FIPT).
Den 21.august er alle Konference deltagere indkaldt til et nyt Online møde, hvor vi alle
forhåbentlig bliver klogere og får mere information om perspektivet for WSC.
Både RDS og ut er meget spændte på hvad udfaldet bliver. Og uanset hvad, glæder vi os til at
deltage til det Virtuelle sommer EDM i september, såvel som WSC i den form der kommer til at
finde sted.
Herudover er der planlagt Service Konference i efteråret, som NA Nordjylland har budt ind på.
Vi takker for tilliden og muligheden for at lave service som RDS og RD.
I kærlig service
Thomas og Berit

