
Servicekonferensen 2023 är årsmötet för 
NA region Sverige RSK (Regionservicekommitté)

Alla är välkomna för att se hur det fungerar och för att umgås och 
tillfriskna i serviceanda, speciellt gruppernas GSR´er. Syftet med 
konferensen är att få en djupare förståelse hur våra hemmagrupper 
kan samverka för att föra budskapet framåt. Vi skall även behandla 
ärenden inför WSC (Världsservicekonferensen).

Plats: Karolinska Institutet Medicinska föreningen, Nobels väg 10.

Servicekonferensen börjar fredagen 24 mars kl. 09.00 och slutar på 
söndag senast 14.30. Gruppsammankomsten för GSR är på lördag. 

Under servicekonferensen hålls massor av talarmöten med temat 
”Banden som knyter oss samman” maratonmöten countdown mm.

Måltider och cafèbiljetter erbjuds med ett 
kupongsystem – man köper kuponger vid 
registreringen som sen kryssas av vid köp.  
Betalas bäst med swish! (men även kontanter)

Registreringsavgift på plats : 200 kr. 
Förregistrering med Swish 180 kr.    Swish: 1232169654

Fest, underhållning och aktiviteter både fredag och lördag (ingår)

Mer info om bl.a förslag på boende finns på NA Sveriges hemsida.
www.nasverige.org/evenemang/   (uppdateras löpande)

Kontakt: Mejl: info@nakonvent.se
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