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Bästa Sweor
Efter nästan fyra veckors dagligt regnande känns det härligt att vi återigen ha ett riktigt solkustväder.
Humöret stiger och man vill helst vara utomhus.
Mycket händer i SWEA-världen så väl lokalt som internationellt. På SWEA Internationals hemsida
www.marbella.swea.org kan du läsa om sommarmiddagen i Västerås, nästa världsmöte i Dubai 2019 samt
mycket annat. På regional nivå är det nu bestämt att årets regionmöte är den 18-21 oktober på Mallorca
och det är hela 22 avdelningar som träffas, vår region VEMA samt regionen OEMA. Alla Sweor är hjärtligt
välkomna på alla dessa möten.
På vårt årsmöte i februari informerade vi om att under 2018 inte kommer att ge ut SWEA-Bladet. Detta på
grund av att vi inte har någon som vill/kan ta på sig vare sig redaktörskapet eller layoutarbetet. Tillsvidare
får vi hålla tillgodo med information i form av mina nyhetsbrev, vår hemsida och facebook. Vi berättade
också att vi inte ger ut några medlemskort iår, vi tror att vi Sweor kan utnyttja våra förmåner utan kortet
som i sig är trevligt att ha, men som har inneburit en otillfredsställande och tidskrävande distribution. När
året är slut får vi utvärdera och se om det fungerat bra.
På det lokala planet har vi nu fler “Temagrupper” såsom golf och bridge. Är du intresserad, läs mer på vår
hemsida www.marbella.swea.org under fliken “Aktiviteter”. Du kanske har något som du vill göra
tillsammans med andra i en mindre grupp, kontakta i så fall mig så får du hjälp med att skicka ut förfrågan
till andra Sweor.
SWEA Professional är också en temagrupp inom vår avdelning. När du är medlem i SWEA Marbella
inkluderar det även SWEA Professional. Dock, har vi två Facebook-sidor, en som heter SWEA Nätverk
Marbella och en som heter SWEA Professional Marbella. Dessa måste du söka och bli medlem i separat.
De två facebooksidorna skiljer sig lite åt, den förstnämnda ska enligt riktlinjer från SWEA International vara
utan reklam och kommersiella inslag. På Professionals facebooksida kan du marknadsföra ett event eller
en produkt du har i din verksamhet. Båda facebooksidorna är slutna och kan således endast läsas av våra
medlemmar.
Till alla våra aktiviteter är alla medlemmar välkomna, men de som hålls via Professional har oftast en
arbetsrelaterad inriktning exempelvis en föredragshållare eller kanske ett besök på ett företag.
Jag vill också passa på att förklara för de som undrar varför aktiviteten i mars som handlade om information
inför höstens val flyttades från SWEA till ActOn. Programkommittén och styrelsen hade först sett detta som
en ren information till medlemmar om höstens viktiga riksdagsval och hur man röstar som utlandssvensk.
När vi sedermera insåg att informationen skulle hållas av två politker inom samma parti blev vi osäkra och
tog råd av vår internationella ordförande. Hennes uppfattning, liksom vår, var att detta inte var en lämplig
SWEA-aktivitet då vi som förening ska vara politiskt obundna. För att inte ta bort aktiviteten erbjöd sig
ActOn att hålla i arrangemanget.
Jag vill också ta tillfället i akt att hälsa årets alla nya medlemmar hjärtligt välkomna.
Njut av försommaren och pricka in alla roliga aktiviteter som finns under resten av våren.
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