Nyhetsbrev januari 2017.

Bästa Marbella Sweor,
Vare sig ni har tillbringat julhelgen på solkusten, i Sverige eller annorstädes så
hoppas jag att alla är utvilade och känner stor lust att börja ett nytt SWEA-år.
Vi har i hela Europa, och inte minst här i Spanien, haft ett ovanligt turbulent och
dramatiskt väder i början på året. Och inte bara vädret är dramatiskt utan också
världspolitiken. Vi här i SWEA Marbella hoppas dock att vi kan simma i lugnt vatten
under året.
Vi inledde vårsäsongen med en mycket trevlig nätverkslunch, där 33 Sweor åt en
god måltid på Magna Café, där skratten och samtalsämnena aldrig verkade ta slut.
Såsom tidigare år har vi ett fullspäckat vårprogram. Jag kan inte få plats att skriva allt
här, men programmet finns i sin helhet på vår hemsida, www.marbella.swea.org
Efter en tids träda har SWEA Professional Marbella (SWEA Pro i korthet) kommit
igång igen. Den första mingelkvällen gick av stapeln på Tompas Bodega för några
veckor sedan. Ett trevligt arrangemang med många nya ansikten och med hoppfullt
såväl erfarenhetsutbyten som visitkortsbyten.
Eftersom SWEA Pro är en ganska ny företeelse för oss Sweor i Marbella krävs det
kanske en förklaring. Det är ett nätverk för yrkesarbetande medlemmar i SWEA
Marbella, i syfte att ge medlemmarna möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom
olika branscher och att dela yrkesrelaterade tips och råd samt att få möjlighet att
diskutera erfarenheter med andra.
SWEA Professional grundades i San Francisco år 2010. Efterfrågan på aktiviteter
med fokus på karriärsfrågor och yrkesliv var stor och tanken var att yrkesverksamma
Sweor skulle kunna träffas för att byta erfarenheter och idéer. Intresset blev stort
även bland medlemmar som tidigare arbetat eller som var på väg in i arbetslivet och
därför skapades detta nätverk. Idag finns SWEA Pro representerat i SWEAavdelningar över hela världen och flera nya grupper startas varje år. Många SWEAmedlemmar har också själva spännande yrken och framgångsrika karriärer, nu eller
bakom sig och har mycket intressant att berätta från sina respektive yrkesområden.
SWEA Pro-träffarna är öppna för alla Sweor oavsett ålder eller om man själv
yrkesarbetar, men fokus på träffarna är yrkesrelaterat. Om SWEA Pro passar in på
dig kan du också bli medlem i gruppens egen Facebook sida (SWEA Professional
Marbella). Till skillnad mot SWEA Marbellas Facebook sida, kan du här marknadsföra intressanta händelser i ditt företag.
Måndag den 20 februari håller vi årsmöte som efterföljs av en härlig galamiddag med
underhållning och sedvanligt lotteri. Vi hoppas på stor uppslutning både till årsmötet
och till galamiddagen, men glöm inte att medlemsavgiften för 2017 måste vara betald
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för att du ska kunna ha rösträtt. Alla handlingar skickas ut via email, men kommer
också att finnas på vår hemsida.
Nu när det är ett nytt år behöver vi också nya medlemmar till våra kommittéer och till
valberedningen. Till Kommunikationskommittén, vars största uppgift är att göra vår
tidning samt till Programkommittén, vars jätteuppdrag är att skapa ett fint höstprogram och inte minst till Valberedningen, som är viktig för att hitta nya engagerade
Sweor, så att vår verksamhet kan leva vidare.
Vi behöver nytänkande, friska idéer och nya krafter och om du tror att någon av
ovanstående grupper kan vara roligt att vara med i, så hör av dig, helst bums!
Kontakta någon i styrelsen eller i kommittéerna så berättar vi mer om vad arbetet
innebär.
Hoppas att vi ses på årsmötet eller på någon annan av våra träffar!
Hälsar,
Eva Roman
Ordförande
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