Nyhetsbrev juni 2018
Sommarlov, vilket härligt ord och vilka minnen från skoltiden är väl inte förknippade med det. Men
även vi Sweor i Marbella har sommarlov nu. Vårsäsongen avslutades med ett härligt, välbesökt
nationaldagsfirande på MiaDel. Men misströsta inte vi, är igång i september igen. Programgruppen
och styrelsen har arbetat fram ett varierande, roligt och intressant höstprogram. Hela programmet
kommer att finnas på vår hemsida i augusti. Förutom luncher, frukostar, utflykter och föredrag har vi
i höst återigen en Kick Off den 27 september, information om denna kommer under sommaren. Vi
har också under Monica Silverstrands eminenta ledning SWEA Mässan den 16 november och för
första gången kommer vi ha en Gåsamiddag den 23 november.
Under hösten finns många roliga regionmöten att besöka, du vet väl att dessa är så välarrangerade
att bättre reseupplevelse är svårt att finna. Dessutom kan du resa utan sällskap då det finns så
många trevliga Sweor från hela världen att umgås med. Läs mer på Regionmöten hösten 2018
Under länken finner du också vårt eget regionmöte som är på Mallorca, om du bokar senast den 15
juni är anmälningsavgiften lägre.
I april höll SWEA International i San Francisco sitt årsmöte, där utsågs Årets Svenska Kvinna samt de
tre stipendiaterna vad gäller scenkonst, språk och interkulturella relationer, läs mer på Arets Svenska
Kvinna och ovriga tre stipendiater
Utmärkelse och stipendier kommer att delas ut på Sverigemiddagen i Västerås den 2 till 3 augusti. Du
är hjärtligt välkommen att delta, läs mer Sverigemiddagen
Jag har fått förfrågningar under senvåren angående våra namnbrickor. Tillverkningen har legat nere
under en tid då vi ska byta leverantör. I början av september ska vi kunna beställa igen. Om du är
intresserad skicka mig ett email, eva.kr.roman@gmail.com så skickar jag in beställningen så snart allt
är klart. Var noggrann med att skriva hur du vill ha ditt namn på brickan.
Valberedningen som består av Birgitta Pettersson, Camilla Grahn och Christina Hoffman Orlich
arbetar redan aktivt med att hitta nya styrelsemedlemmar till nästa år. Det behövs fyra eller helst
fem nya styrelserepresentanter så är du intresserad så hör gärna av dig till någon i valberedningen,
eller du kanske känner någon som du tror kan vara intresserad.
Bästa Sommarhälsningar

