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Hej fæller,  

derude i det ganske land, vi håber alle har det godt og at I hver især har haft tid til at holde lidt 
ferie og at i forhåbentlig har nydt noget af det gode vejr, som vi har haft sommeren igennem?  

Her får I en lille status opdatering om hvad der er sket siden sidste RSK - møde:  

Som I alle er bekendt med, holdt vi et planmæssigt Virtuelt WSC i weekenderne den 22 – 23.04. 
2022 og den 29 – 30.04.2022.  

Thomas og jeg delte det op sådan, at jeg dækkede weekenden den 22 – 23.04. 2022 ind og han 
dækkede weekenden den 29 -30.04.2022. Separat referat er tilføjet fra Virtuelt WSC.  

Udover de ting som udvalgene i EDM har haft på dagsorden, er der ikke sket så meget af relevans i 
EDM siden sidste RSK-møde. 

Som har bemærket har EDM ikke holdt ESLD (European Service Learning Days) i år, ej heller ikke 
Virtuelt. PR Komitéen var tovholder på ESLD sidste år, men da PR Komitéen har valgt at prioritere 
arbejdet med en Strategisk Plan for komitéen, tilbød vi ikke at være tovholdere på ESLD i 2022. Og 
eftersom der ikke var andre delegerede der påtog sig opgaven, har der ikke været et ESLD i år. Vi 
forventer til gengæld at der holdes et ESLD på ordinær vis – Face to Face i 2023.  

I forbindelse med PR - ugen i starten af juni måned stod PR - komitéen fra EDM en workgroup  
(arbejdsgruppe) med deltagelse af PR - komitéer fra 8 forskellige zoner, EDM i beregnet. Jane, 
Becky og Anthony fra NAWS var også inviterede. Ud fra de efterfølgende tilbagemeldinger vi har 
fået fra både medlemmer og Zonerne om, at det er var en meningsfuld og lærerig workgroup, og 



som samtidig har været medvirkende til at sprede budskabet om hvad der sker i PR verden over, 
vurderer vi det som værende en succes. 

Siden sidste RSK – møde har der været 2 Community Dialoque møder, hvor os delegerede har 
kunne vende - og diskutere eventuelle ønskede emner eller spørgsmål, der er kommet ind fra 
diverse regioner. En eventuel WSC-cyklus på 3 år har været debatteret flittigt, hvilket også vil være 
et emne til WSC 2023.  

Som nogle af jer nok er bekendt med, har det ene af regionerne i Iran valgt at trække sig ud af 
WSO i Iran, med et ønske om selv at trykke og distribuere NA litteratur. Dette er kort fortalt et 
brud på NAWS´ regler og rettigheder for udgivelse af NA litteratur. Vi hører forskellige versioner og 
sider af sagen og hvad der virkelig foregår, ligger hen i det uvisse indtil videre. Det er en sag NAWS 
tager sig af. 

I den forbindelse er der sendt et brev/en mail til Region Iran den 28.06.2022, som jeg har oversat 
og vedlagt, så I ved hvad der er kommunikeret ud i den forbindelse. 

Tyskland har et emne med som de ønsker diskuteret i regionerne og Israel har stillet et forslag som 
de håber de kan få godkendt ved EDM i Kairo, jeg har oversat og vedlagt begge til referatet, med 
forventning om at jeg kan få et svar med til Sommer EDM i Kairo fra RSK. 

Sommer EDM holdes i Kairo Egypten fra den 08.09.2022 -11.09.2022 i forbindelse med ECCNA37. 

Vinter EDM i 2023 holdes i Portugal fra den 23.02.2023 – 26.02.2023 

WSC  2023 holdes i Californien fra 30.04.2023 – 06.05.2023. 

Har jeg glemt noget, beklager jeg og forsøger at gøre det bedre fremadrettet. 

 

Vi takker for tilliden og muligheden for at lave service som RDS og RD.  

I kærlig service Thomas og Berit  

 


