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SERVICEKONFERENS 

2020 

OA Sverige hälsar alla medlemmar i 

OA välkomna till årets 

servicekonferens  

21-22 mars i Malmö!  

Temat för konferensen är  

Service 

 
Men vad är en servicekonferens 

egentligen? Är det som ett konvent? Nja, 

både ja och nej! Man skulle kunna 

beskriva servicekonferensen som OA 

Sveriges praktiska möte. Men den 

beskrivningen räcker inte långt! Själva det 

praktiska SSR-mötet, håller vi på lördag 

med början innan lunch. Men helgen är 

längre, vi har också workshops, 

kvällsmöte, middagssamvaro och en 

massa underbar program-energi på 

agendan!! Till servicekonferensen kommer 

man för att det är givande och roligt, för 

att bidra med sin service, för att lära 

känna fler OA-medlemmar, hitta in i 

gemenskapen och komma närmare ett liv 

utan tvångsmässigt ätande.  

 

Du är varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Var? Falsterbo Kursgård, Ljungvägen 1, 

236 38 Höllviken 

När? 21/3, kl. 09.00 – 22/3, kl. 13.00 

 

Alla är hjärtligt välkomna fredag kväll den 

20/3 klockan 18.00 på ordinarie OA-Möte i 

Malmö vid S:t Johannes Kyrkas 

församlingshem Kapellgatan 6 i Malmö. 

Dörrarna öppnas klockan 17.00. 

 

Buss 100 från Malmö C stannar ett par 

hundra meter från Kursgården, hållplats 

”Höllviksstrand”. 

 

Tips på boende: 

På Falsterbo Kursgård finns följande 

möjligheter:  

 

Logi, enkelrum inkl frukost                                 

850:-/natt 

Logi, del i tvåbäddsrum inkl frukost                 

575:-/person & natt 

 

Bokning via: falsterbokursgard.com 

Inne i Malmö 

STF Malmö City Hotell & Vandrahem. 

https://www.svenskaturistforeningen.se/boen

de/stf-malmo-city-vandrarhem/ 

…………………………………………… 

 

Mat 

Det kommer finnas ett välutrustat kök. 

Toppengallerian ligger 2 km bort ICA och 

Delitorg.  

 

För er som önskar kommer vi laga mat 

tillsammans på lördag kväll. 
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OA medlemmar 

är alla som har en önskan om att sluta äta 

tvångsmässigt enligt OAs tradition 3. Alla 

OA medlemmar är välkomna till 

servicekonferensen. Alla OA medlemmar 

är välkomna att delta på lördagens SSR-

möte. 

Gruppservice-representanter 

Är kallade till SSR-mötet på lördagen. OA-

gruppen rekommenderas betala resan tur 

och retur, samt boende. Om OA-gruppen 

ej kan finansiera sin representants resa 

och boende går det bra att ansöka om 

bidrag från OA Sverige, I FÖRVÄG!, vilket 

görs till ssr@oasverige.org 

Uppge Grupp/ort som söker bidrag.  

Uppge beräknad summa som ni i gruppen 

söker bidrag för.  

 

ANMÄLAN OSA 10/3 
Alla OA-medlemmar anmäler att man 

tänker delta. Detta för att kunna ha 

material till alla. Det finns ingen avgift för 

deltagande. Men ta gärna med pengar till 

hatten. (Vi behöver också veta om du 

önskar vara med på den gemensamma 

middagen och i så fall vilka 

matpreferenser. Middagen bekostas av 

oss själva, dvs vi delar på kostnaden) 

 

Anmäl till konvent@oasverige.org 

1. Uppge namn, mobilnummer samt från 

vilken ort du kommer 

2. Uppge vilka dagar?  LÖ och/eller SÖ 

3. Grupprepresentanter meddelar även 

SSR enligt nedan. 

4. En bekräftelse skickas till dig. Om du 

inte får någon – var god ta kontakt igen. 

Gruppservice-representanter meddelar till 

ssr@oasverige.org om man kommer eller 

inte. Då en grupp inte skickar sin 

representant skickas en rapport från 

gruppen till samma e-postadress. Vi ser 

gärna att representanter som kommer 

ändå skickar in en rapport per mejl.  

  

PROGRAM  

FREDAG 20/3  

17.00 OA-Malmö öppnar 

Välkommen att äta medhavd mat. Kaffe 

och the finns. Bara vara... 

18.00 OA Malmö Livemöte 

 

 

LÖRDAG 21/3 

8.30–9.00 Mingelstart med kaffe/te  

9.00-12.00 Sveriges Service Råds (SSR)-

möte (paus ca 20 minuter mitt i) 

Välkommen till OA Sveriges praktiska 

möte. Alla som är OA-medlemmar är 

välkomna att delta. OA-gruppers 

representanter och OA Sveriges 

servicerådsstyrelse är kallade. Vid beslut 

med röstning får grupprepresentanter, 

som kommer från registrerade OA-

grupper, och styrelseledamöter rösta. Alla 

närvarande på mötet har rätt att uttala 

sig. 

12.00–13.30 Lunch  

(egen medhavd eller restaurang på 

byn/Toppengallerian)  

13.30-15.00 forts. SSR-möte 
(paus ca 20 minuter mitt i) 

 

15.30-17.00 Workshop  

mailto:ssr@oasverige.org
mailto:ssr@oasverige.org
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17.00 Middag 

Vi lagar gemensam måltid baserat på våra 

individuella behov. 

20.00-21.30 OA-möte  

 

SÖNDAG 22/3 
09.00-10.30 Workshop  

10.30 paus 

10.45-12.00 Avslutningsmöte 

 

 

 

 


