NYHETSBREV OKTOBER 2018
Bästa Sweor,
Sommarlovet har gått tillända och hösten har startat, även om vi fortfarande har ett härligt
sommarväder här på solkusten. I år återtog vi en gammal tradition med en kick-off som start på
höstaktiviteterna. Det var nästan 50 Sweor som träffades på El Gamonal under mycket skratt och prat.
Förutom alldeles utmärkta tapas och god dryck därtill, fick vi se en strålande tangoföreställning samt
prova på att dansa under sakkunnig ledning. Det var en fantastisk kväll med ett underbart väder. Det
utlovade regnet höll sig borta och vi kunde vara utomhus hela kvällen. Ett stort tack till alla arrangörer
och alla som närvarade och som gjorde kvällen till en strålande succé.
Programkommittén har sammanställt ett fint och varierat höstprogram. Gå in på vår hemsida,
www.marbella.swea.org och pricka för de aktiviteter som kan passa dig. Ju fler som kommer till de
olika aktiviteterna desto roligare är det för programkommittén att hitta nya uppslag. Som du kanske
redan hört så flyttar Maria Wettstam Andersson till Malaysia i höst. Jag vill här rikta ett stort tack för det
arbete hon gjort såväl i styrelsen som i programkommittén, men vill också önska henne lycka till i sitt
nya ”hemland”.
Vartannat år träffas avdelningarna i vår SWEA-region för ett regionmöte (RM). I år hålls RM på
Mallorca och det pågår 18-21 oktober. Det är värdefulla dagar på många sätt. För oss
avdelningsordförande är det enda gången vi träffar varandra fysiskt, alla andra styrelsemöten inom
regionen har vi över internet. På RM har regionen sitt årsmöte, där bokslut ska godkännas och budget
för kommande år fastställas. I mångt och mycket är det ungefär som vårt eget årsmöte. Alla SWEAmedlemmar är välkomna att delta som åhörare. Förutom själva årsmötet kommer vi under en dag att
få höra föredrag, ha workshops om bland annat kort- och långsiktiga planer för SWEA. Jag kommer
att berätta lite om vad som gjorts och sagts på vår nätverkslunch den 26 oktober.
Nästa år fyller SWEA 40 år och det ska uppmärksammas med fest för alla nästan 7000 Sweor. Alla
avdelningar runt jorden kommer samma dag, 11 maj, att fira tillsammans. Förhoppningsvis kommer vi
att kunna vara uppkopplade och kunna se hur andra avdelningar firar. Det är lång planering för alla
avdelningar och SWEA International. Vi kan följa hur arrangemangen växer fram på SWEAs webbsida
SWEA 40 år. Inplanerat är bl.a. en jubileumsresa till Sicilien i slutet på maj, jubileumsåret kommer att
avslutas i november på världsmötet i Dubai. 2019 kommer att bli ett riktigt spännande och roligt
SWEA-år.
Jag vill också nämna att valberedningen är i full färd med att träffa kandidater till nästa års styrelse och
kommittéer. Kontakta gärna Camilla Grahn, Christina Hoffman Orlich eller Birgitta Pettersson.
Har du någon idé kring roliga och nya aktiviteter till våren så hör av dig till Monica Tinggård. Du är
självklart välkommen att höra av dig till undertecknad eller någon annan i styrelsen om du har någon
tanke eller fundering.
Sist men inte minst vill jag passa på att hälsa alla nya medlemmar välkomna. På vår hemsida finns
vissa sidor som är lösenordskyddade, vårt lösenord är laconcha.
Hela styrelsen och jag ser fram emot att träffa alla, såväl ”gamla” som ”nya” SWEA-medlemmar på
våra aktiviteter i höst.
Bästa hälsningar
Eva Roman

