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SWEA-året lider mot sitt slut och vilket fantastiskt år vi haft här i vår avdelning i
Marbella! Jag tänker framför allt på succéerna med modevisningen och jubileumsfesten,
för att inte tala om medlemsrekryteringen som slog alla rekord. Alla som var med och
arrangerade dessa event ska än en gång ha ett stort tack. Vi får inte heller glömma resten av
programverksamheten. Programutbudet är ju vår styrka här i Marbella. Det ger ringar på vattnet
och lockar flera kvinnor att bli Sweor. Utmaningen för nästa år är att fortsätta med ett intressant
program som passar våra medlemmar samt att naturligtvis förbättra sådant som kan bli bättre.

Som många av er redan känner till deltog jag i oktober i världsmötet i Arizona dit drygt 300 Sweor
hade rest från hela världen. SWEA Arizona hade gjort ett mycket bra jobb med planeringen och det
var intensiva dagar där regionmöten och världsmötet utgjorde grunden. SWEAs sju regioner genomförde sina årsmöten med tillhörande förmöten. Bra diskussioner och kloka förslag till åtgärder
präglade samtliga. Själva världsmötet bjöd på information om SWEA och vad som hänt efter det
föregående världsmötet i Bologna. De förslag som framkom där har nu sammanställts i en åtgärdsplan. SWEA är en organisation i ständig rörelse och utvecklingen fortskrider. Vi njöt också av spännande föreläsningar om vårt svenska språk och om hur vi hanterar kriser i både stort och smått.
Dagen avslutades sedan med en workshop där vi fick arbeta med vår roll inom SWEA och hur vi
kan utvecklas. Allt var mycket intressant och lärorikt och en rapport kommer i nästa SWEA-bladet.
Valet av ny internationell ordförande är nu klart. Till ordförande valdes Christina Hallmert från SWEA
Rom. Valet av ny internationell vice ordförande pågår just nu.
SWEA Göteborg inbjuder till 2016 års Sverigemiddag den 5 och 6 augusti. Mera information kommer
på www.swea.org. SWEA Professionals ligger ju tills vidare på is här i Marbella men jag vill tipsa om
att det nu finns en Facebookgrupp som heter SWEA Professionals Worldwide. Bara medlemmar som
är Sweor kan gå med i den gruppen.
Marbellas vårprogram kommer snart att skickas ut och jag kan försäkra er att det håller samma höga
standard som vi brukar ha. Med andra ord kan alla hitta något av intresse. Vårt årsmöte med
efterföljande middag kommer att hållas den 17 februari på Los Naranjos Golf. Boka in det datumet i
era kalendrar. För att du ska få rösta på mötet måste du ha betalat in årsavgiften för 2016 i god tid
innan mötet. Mera information om detta kommer att skickas ut i början av nästa år. Motioner till
årsmötet kan lämnas in under hela året men ska vara styrelsen tillhanda senast 20 december.
Motioner som kommer in efter detta datum kan inte behandlas förrän vid nästkommande årsmöte.
Vi ser nu alla fram emot lite ledighet över jul och nyår där vi kan umgås med våra nära och kära och
ladda batterierna inför nästa år.
Jag och hela styrelsen i SWEA Marbella önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Birgitta Hunn
Gå gärna med i SWEAs Facebook-grupp eller titta in på www.marbella.swea.org.

