Nyhetsbrev maj 2017
Bästa Sweor
Sommaren står för dörren och många av oss lämnar Marbella för att tillbringa denna härliga tid i Sverige.
Våren har gått fort. Ja, jag tycker den sprungit fram. Vi har haft många fina aktiviteter som varit välbesökta,
men vi har också tvingats ställa in några. Vissa på grund av för få anmälda och andra på grund av brist på
värdinnor. Arbetet med att ta fram höstens program pågår för fullt. Har du programidéer eller vill vara
värdinna på någon aktivitet, hör av dig till någon i programkommittén eller till mig. Höstens program
kommer att presenteras på hemsidan i månadsskiftet augusti/september.
Vi har efter årsmötet förstärkt styrelsen med två adjungerande Sweor, Monica Tinggård och Maria
Wettstam Andersson. Monica har också tagit på sig ansvaret som sammankallande i programkommittén
med hjälp av Maria som tar ansvaret för redovisningen av kostnader och intäkter avseende programmen.
Vi har också förstärkt kommunikationskommittén. En gammal SWEA-veteran, Rose-Marie Wiberg, är
sammankallande i kommittén vilket innebär att redaktören helt kan koncentrera sig på tidningens innehåll.
Men kära Sweor, vi behöver förstärkning i denna grupp med redaktör och en som gör tidningens layout.
Kan du Indesign och vill göra höstens tidningslayout, hör av dig så kan vi berätta mer vad uppdraget
innebär. Vi behöver också nya Sweor för korrekturläsning och kontakt med våra annonsörer. Du behöver
inte ha gjort detta tidigare, vi är alla amatörer och vi hjälps åt.
SWEA har idag flera intressegrupper inom SWEA som SWEA Professional, SWEA BUS, SWEA Art och
SWEA Care. Vi kommer att tala och skriva mer om detta till hösten och förhoppningsvis kunna starta
SWEA Art och SWEA Care under året. Läs gärna mer om detta på http://art.swea.org/ ,
http://care.swea.org/ och http://bus.swea.org/
I SWEA Marbella har vi redan startat SWEA Professional som har kommit igång på ett strålande sätt med
välbesökta och populära aktiviteter.
Det är inte många aktiviteter kvar på vårsäsongen, men du som är här bör inte missa det som händer i maj
och juni. Inbjudan skickas som vanligt ca en vecka innan, men du kan också gå in och titta på vår hemsida,
www.marbella.swea.org.
I juni, på skolavslutningarna, kommer också Margareta Broman att överlämna våra donationer/stipendier till
de svenska skolorna i Marbella och Fuengirola. Till Marbella har vi donerat 500€ som ska användas till
inköp av ny luciautrustning och bidrag till en svensk hyvelbänk. I Fuengirola har vi utlyst en författartävling
på gymnasienivå och kommittén håller just nu på att utvärdera de många uppsatserna och ska vid
avslutningen dela ut ett första och två andrapris. Vinnarna får dela på 500€.
Var ni än befinner er så hoppas jag att ni får en lång och härlig sommar tillsammans med de nära och kära.
Bästa sommarhälsningar
Eva Roman

