Kära vänner,
Så är jag då hemma igen efter en fartfylld vecka i Dubai. En vecka fylld med mycket information,
fruktbara grupparbeten, många möten och härlig samvaro med Sweor från hela världen. Det har
varit en lärorik vecka. En vecka som har skapat nya kontakter och vänner och framförallt en vecka
fylld med glädje och skratt. Vad underbart det är att se att vi är så många runtom i världen, som
vill hjälpas åt att göra SWEA till vad det är, att ha ett mål utanför en själv, där man tillsammans
arbetar för att främja svensk kultur och det svenska språket, men också göra något för andra utan
egen vinning. Det är ju precis så som SWEA är, vi bildar tillsammans en stark enhet som stöttar
och hjälper varandra, samtidigt som vi har kul tillsammans.
Jag ska villigt erkänna att jag var lite tveksam innan jag åkte till Dubai, såväl med valet av
mötesplats som om en Världskonferens verkligen skulle ge så mycket. Alla mina tvivel kom dock
på skam. Det är bara att konstatera att telefonmöten inte går att jämföra med fysiska möten. Det
var så värdefullt att få träﬀa alla de Sweor som bildar VEMAs styrelsegrupp och alla övriga
regioner inkl Internationals styrelse. VEMA är den region som Marbella tillhör, tillsammans med
Barcelona, Costa Blanca, Göteborg, Holland, Irland, London, Mallorca, Oslo och Portugal.
Under Världsmötet presenterade Internationals kommunikationskommitté den nya
Varumärkesmanualen med riktlinjer för vår grafiska profil. Denna manual utgör referens för hur
SWEAs logga och symboler får användas, men också för hur vi uttrycker oss och kommunicerar i
allmänhet.
Vi diskuterade också SWEAs sociala medier och hur vi ska använda de olika sociala forum som
finns och hur viktigt det är att vi uttrycker oss med respekt för varandra. SWEA har en policy för
detta, som ni kan läsa mer om på vår SWEA Marbella hemsida.
En annan punkt på mötet var en diskussion om SWEAs värdeord, syfte och vision och jag passar
på att dela med mig av dem, för er som kanske inte vet dem från tidigare.
Våra värdeord är; Världsvid vänskap - Lokalt stöd - Global kompetens.
Vår vision är att SWEA ska vara det självklara nätverket för svenska kvinnor utomlands.
Vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och det svenska språket i världen.
SWEA ska dessutom vara en öppen och tydlig organisation, en kommunikativ, modern samt
professionell organisation.
En ny SWEA-avdelning har sett dagens ljus, det är SWEA Sydney, vilket blir den tredje
avdelningen i Australien.
Utöver att vi hade fina arbetsdagar med mycket nyttig praktisk information, så var det ett par
saker som fastnade extra mycket hos mig. Det var bl a en Swea som berättade om hur det var när
hon skulle flytta till USA, pga makens arbete. Detta är många år sedan, då sociala medier och
mobiltelefoner inte fanns. Familjen var vid den tidpunkten en småbarnsfamilj. Strax innan deras
flytt, tog den unga svenskan kontakt med SWEA i USA för att förfråga sig om organisationen som
hon fått tips om. När familjen så kom till USA, så döm om hennes förvåning, när familjen blev
mött av två Sweor (i hennes egen ålder) som tog hand om dem. Informerade om allt som är nyttigt
för en nyanländ, såg till att de fick träﬀa andra svenska familjer med barn, berättade om vilka
skolor som var de bästa och fixade välkomstparty för familjen. Vilken skillnad det gör att få ett
sådant mottagande. Det värmer hjärtat, när man tänker på vilken fin organisation SWEA är, där

kvinnor över hela världen arbetar för ett gemensamt syfte, nämligen att göra tillvaron lite lättare för
sina medsystrar. Dessutom helt utan egen vinning. Visst är det väl fantastiskt!
Nu några ord om vår fantastiska SWEA-mässa som gick av stapeln i för drygt en vecka sedan.
Nytt publikrekord igen. Vilken stämning det var, såväl bland utställare som besökare, och vilken
mat det bjöds på. Mässan blir bara bättre och bättre. Jag vill tacka alla inblandade för att ni gjorde
mässan till den stora succé som den blev. Jag lyfter på hatten för er alla och framför ett stort
TACK!
Till sist vill jag nämna några viktiga datum som ni redan nu bör lägga på minnet. Årsmötet
kommer att vara den 6 februari, så snälla lägg in det datumet i era kalendrar. Mer om detta
kommer i mitt nästa informationsblad. Vi kommer också att fira SWEA Marbella som fyller 30 år
nästa år. Då blir det fest, så lägg även detta datum på minnet, 13 mars 2020.
Titta gärna in på vår hemsida (https://marbella.swea.org), där kan ni hitta lite bilder från SWEA´s
Världskonferens i Dubai. Det blir lite blandad konfekt, på såväl seriöst arbetande Sweor som
seriöst glada och uppspelta Sweor.
Varma hälsningar, Monica

