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Höstsäsongen börjar lida mot sitt slut men än finns det många intressanta
programpunkter att delta i. Du hittar programmet på www.marbella.swea.org. Vårens
program är i stort sett klart och det kommer att bli minst lika bra som höstens.
Värvningskampanj av nya Sweor
Resultatet av medlemsvärvningen i samband med vårt jubileum gav ett resultat som överträffade våra
vildaste fantasier. Från den 1 september till början av oktober fick vi 20 nya medlemmar! Jag kan med
glädje meddela att SWEA Marbella storleksmässigt nu ligger trea i världen efter San Fransisco och
Stockholm. Visst är vi bra?
SWEA Marbella 25 år
Vår jubileumsfest blev också en stor succé med ett rekordstort antal deltagare. Allt fungerade perfekt tack
vare det enorma arbete som jubileumsgruppen lagt ner. Hela 126 Sweor på festhumör minglade och
dansade till det kubanska salsabandet till långt in på natten. Hoppas att ni alla haft möjlighet att se den lilla
film som Sydkusten gjorde om vårt evenemang. Om inte, så hittar ni den här:
https://www.youtube.com/watch?v=_o2TsPP78W0
Årsmöte 2016
SWEA Marbellas årsmöte går av stapeln den 17 februari 2016. Boka datumet redan nu. Liksom tidigare år
kommer mötet att hållas på Los Naranjos Golf i Nueva Andalucia. Kom ihåg att endast medlemmar som
betalat sin medlemsavgift för 2016 är röstberättigade.
SWEA-land – valberedningar i full fart
I mitt förra nyhetsbrev berättade jag om valet av ny internationell ordförande och vice ordförande. Valet av
internationell ordförande pågår just nu. Endast en kandidat har anmält sitt intresse – Christina Hallmert
från Rom är Regionordförande i MEMA (Region Mellersta Europa, Mellanöstern och Afrika). När detta val
är klart vidtar valet av vice ordförande. Ansökningstiden går ut den 6 november.
SWEA Internationals årsmöte kommer att hållas i Toronto den 9 april 2016. Alla Sweor är välkomna att
delta som åhörare. Mera information kommer att skickas ut senare.
Avslutningsvis kan jag berätta att jag själv just kommit tillbaka från några intensiva dagar i Phoenix,
Arizona, där Världs- och regionmötet 2015 hölls. Drygt 300 Sweor från hela världen hade rest dit för att
delta. Ett stort tack till SWEA Arizona för det arbete de lagt ner på att arrangera mötet. Förutom det
formella regionmötet fick vi tillfälle att utbyta erfarenheter och lyssna på intressanta föredrag. Med många
nya idéer i bagaget ska jag, så snart jetlagen lagt sig, se vad vi kan implementera i SWEA Marbella.
Ha en fortsatt fin höst!
önskar Birgitta Hunn och styrelsen
Gå gärna med i SWEAs Facebook-grupp eller titta in på www.marbella.swea.org.

	
  

