REGIONENS ÅRSMÖTE PÅ MALLORCA

Årsmötet

Vår RO Eva Kars informerar

Våra AO i regionen

Utflykt till textilfabrik, bland annat

Vår region VEMA samt vår ”grannregion” OEMA hade helgen den 18 -20
oktober ett gemensamt regionmöte på Mallorca. Vi var representerade
av 22 avdelningar och totalt var vi nästan 100 deltagare.
Vi i VEMA är 10 avdelningar och endast en gång per år träffas vi AO
(avdelningsordförande) ansikte mot ansikte. Resten av året har vi
månatliga styrelsemöten över internet. Så bara att träffas och talas vid
är en stor, viktig och rolig del. Men det viktigaste under dagarna är vårt
årsmöte. Ett årsmöte som till stora delar är likt det vi har i vår avdelning.
Vad som i år beslutades var att sekreterare och skattmästare får, såsom
många andra funktioner inom SWEA, endast innehas max fyra år. Till ny
regionskattmästare valdes Marie Ahlberg, AO Portugal och till ny
regionsekreterare valdes Eva Roman, AO Marbella.
Förutom årsmötet hade vi en heldag tillsammans med region OEMA. En
givande dag med diskussioner angående SWEA idag och vår framtid,
workshops samt intressant föredrag om ledarskap i ideella
organisationer. Vi fick även information från Christina Hallmert, vår
internationella ordförande samt intressant information angående den
nyligen tillsatta donationskommittén.
För alla som rest till Mallorca i god tid, hade planerats en heldagsutflykt
på torsdagen och för de som inte rest i egenskap av AO och därför var
”lediga” på fredagen var en annan heldagsutflykt arrangerad. Det var
bl.a. besök på pärlfabrik, skinnindustri, vingård och textilfabrik. På
fredagskvällen intog vi alla en middag på en hästgård, en rustik middag
med flamenco- dans och hästuppvisning. Efter årsmötet på lördagen,
vilket var öppet för alla närvarande Sweor, fanns intressanta föredrag
hela eftermiddagen av olika föredragshållare. På lördagskvällen åt vi en
galamiddag som inleddes med en guidad tur runt Palma.
En planerad heldagsutflykt kunde vi också delta i på söndagen innan det
var dags att åka hem.
En mycket givande långhelg såväl på det personliga planet med att träffa
så många smarta, duktiga, intressanta kvinnor men inte minst på
kunskapsplanet, man lär sig så mycket på dessa möten. Personligen så
tror jag inte riktigt att man förstår hur stort och unikt SWEA är förrän
man deltagit i ett regionmöte eller världsmöte.

Galamiddag i Palma

