NYHETSBREV MARS 2016

Kära Sweor,
Den mest hektiska perioden under SWEA-året är nu avklarad. Jag tänker på
årsmötet. Styrelseposter ska tillsättas, bokslut och revision ska göras. Långa listor
ska prickas av så att vi inte glömmer något viktigt och material ska skickas ut till
medlemmarna. Men sen, när vi kommer till själva årsmötet och efterfesten, är ju allt
det jobbiga glömt för en kväll och vi kan alla släppa ner håret.
Efteråt årsmötet vidtar besök på banken för registrering av ny styrelse och kassör
medförande protokoll och fullmakter översatta till spanska och vederbörligen
underskrivna. International vill också ha protokoll och listor. Ja, det är inte lite som
ska administreras vid avslutande av ett verksamhetsår och början på ett nytt.
Vi ska ha mål och vision också. Hur formulerar man detta? Jag känner att vi redan
har både mål och vision som håller även detta verksamhetsår. Vi hade ett fantastiskt
2015 där vi gick från klarhet till klarhet och fick många nya medlemmar. Jag tycker att
vi ska sträva efter att behålla så många av medlemmarna som möjligt även detta år.
Hur gör man då det? Jo genom att skapa ett program som har intressanta och
spännande aktiviteter som passar alla smaker och alla åldrar. Programmet för våren
har ju redan kommit ut och jag, som sett förslagen till höstens aktiviteter, är full av
tillförsikt vad gäller vårt mål och vår vision.
Vi arbetar också aktivt för att få en bra hemsida. Alla synpunkter är välkomna för att
göra den mer intressant.
För att få budgeten att gå ihop kommer vi nu att behöva lägga på några extra Euro
på vissa programaktiviteter. Men jag tror inte att detta kommer att märkas i någon
större utsträckning bland medlemmarna.
Från övriga SWEA-land kan jag informera om att SWEA Internationals årsmöte
kommer att hållas i Toronto den 9 april 2016. Alla Sweor är välkomna att delta som
åhörare.
Valen till regionordförande är klara och VEMAs sittande ordförande, Christa
Alfredsson, omvaldes till en ny 2-årsperiod.
Är du intresserad av karriär och yrkesliv? Låt mig tipsa om SWEAs nya slutna
Facebook-grupp SWEA Professional Worldwide. Här har man möjlighet att dela idéer
och tips och ge inspiration för SWEA Professional-aktiviteter ute i avdelningarna. I

den här gruppen får man dessutom posta reklam om egen verksamhet två gånger
per år. Givetvis måste du vara SWEA-medlem för att vara med i gruppen.
Med hänvisning till ovanstående tycker vi att det skulle vara roligt att kunna starta
SWEA Professionals här i Marbella. Vi behöver dock några eldsjälar som är villiga
att hålla i den gruppen. Hör av er till oss i styrelsen om intresse finns.
Avslutningsvis vill jag bara kort informera er om några viktiga saker:
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Vid utskick av inbjudan till våra aktiviteter står det alltid ”sista anmälningsdag”. Vi är
nu så många medlemmar, att det måste respekteras. Det är nödvändigt både för
värdinnorna och för restauranger och andra bokningar vi har. Vi kommer hädanefter
inte att ta emot några anmälningar efter det sista anmälningsdatumet. För er
information har jag specificerat några exempel
Frukostmöten (hålls alltid på en torsdag)
Los Naranjos vill ha besked om deltagarantalet 4 dagar innan. Sista anmälningsdag
bör alltså vara söndag. Då kan värdinnan på söndagskväll eller senast på måndag
morgon meddela antalet deltagare till restaurangen.
Nätverksluncher (hålls på fredagar)
Magna Café vill ha 2 dagars framförhållning. Där bör alltså sista anmälningsdag vara
tisdagen innan.
Utflykter, större projekt
När inte bara restauranger utan även resebyråer, bussbolag, guider, underhållning
etc är inblandade gäller individuell deadline.

UTSKICK AV INBJUDNINGAR
Utskicken av inbjudningar etc sker från SWEA Marbellas g-mail konto. Detta konto
används bara för utskick och bevakning av kontot sker endast sporadiskt. Vi kan
därför inte garantera att vi ser eventuella anmälningar i g-mailen. Det är därför viktigt
att ni INTE svarar till detta konto. Detaljer för anmälan till aktiviteterna finns alltid i
den bifogade inbjudan, men vi kommer i fortsättningen att också bifoga en länk till
värdinnans e-mail direkt i vårt utskicks-mail.
Inbjudningar kommer inte heller att läggas ut på Facebook. Anledningen är att FBtråden rullar längre och längre ner och det kan vara svårt att hålla reda på nya
anmälningar.
Vi hoppas på er förståelse för detta och ser fram emot att vi ses på våra aktiviteter.
Med vänlig hälsning,
Birgitta Hunn

