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1. Forberedelser. 
Vi var noen som begynte å snakke om å arrangere en servicekonferanse 2020 
Jeg ble spurt om jeg var villig til å stille til valg som leder på regions møte i område øst juni i 
2019.  
Etter og forhørt meg med noen av dem jeg mente kunne være med i interimsstyret og jeg 
fikk område øst sin nominasjon stilte jeg til valg og ble valgt inn som leder av 
servicekonferansen 2020 på regions møte juni 2019. 
Jeg valgte og ikke å ha noe møte og valg på verv fordi jeg ville holde ett info/lokke møte på 
konventet i Oslo høsten 2019. 
Dette for å tiltrekke så mange service frivillige som mulig og det å nå ut bredt blant 
medlemmene i Norge siden dette er en regional komite vi skal starte. 
Det viste seg å bli en suksess da det kom over tjue stykker på dette møte og jeg tror det var 
tiltrekkende for de som kom dit. 
Det ble gitt litt info ang hva en servicekonferanse er og hvordan vi hadde tenkt til å jobbe 
med dette fremover og det ble satt en dato og møtested for det første offisielle møte hvor 
alle verv ble lagt ut for valg. 
Det ble også opplyst at det ville være mulig og delta online på våre fremtidige møter. 
 
 
 

2. Hva fikk vi til? 
Jeg tenker at det vi fikk bra til var å tilby å arrangere online deltagelse på Zoom  
Dette fungerte veldig bra. Så det anbefaler jeg andre komiteer til å gjøre. 
Vi hadde faste regelmessige møter på samme sted. 
Jeg føler vi hadde det meste på stell inntil vi måtte avlyse konferansen.  
Ellers synes jeg at alle i komiteen jobbet bra sammen og det er lett å være leder når jeg 
hadde en så bra gjeng å jobbe sammen med. 
 

3. Hva kunne vi gjort annerledes? 
Vi kunne være flinkere til å tiltrekke flere medlemmer til komiteen vår  
Vi må  være sikre på at vi sitter med en gyldig bindende kontrakt på lokalene vi skal leie. 
Det at utleier prøver å kansellere 3 uker før arrangementet må vi prøve å verne oss mot. 
Vi burde hatt et større og mer utfyllende budsjett. 
 

4. Andre erfaringer. 
Vi er vel det det første arrangementet i Norge som måtte avlyse pga. covid 19. 
Jeg synes vi reagerte raskt og riktig da dette begynte å gjøre seg gjeldene for oss 



 

 

 

Og jeg vil takke de andre i komiteen for støtte og veiledning når det kommer til å ta denne 
avgjørelsen. 
 
Vi snakker også om hvordan vi eventuelt kan videreføre denne erfaringen vi har lagd oss og 
også kanskje beholde våre verv og arrangere dette eller noe lignende når denne situasjonen 
vi har nå roe seg og vi igjen kan møtes å være sammen. 
Jeg kommer til å avlegge en rapport til regionen ved neste møte og der vil jeg også høre hva 
regionen ønsker at vi gjør videre med komiteen vår. 
Tusen takk for samarbeidet alle sammen 
 
Klem  
Ketil. 
 

 
 


