Kära Sweor,
det här är mitt första “ordförandes rader” som nyvald ordförande. Det känns både
roligt och lite skrämmande att ta på sig den här rollen, jag är ju ännu lyckligt
omedveten om vad som förväntas av mig. Jag känner dock stor förtröstan med tanke
på vilken kompetent styrelse jag har och på alla de härliga människor som ingår i
SWEA Marbellas nätverk. Jag vill gärna passa på att tacka er alla som kommit med
stöttande och uppmuntrande ord till mig som ny ordförande. Det känns onekligen
väldigt bra.
I det här första informationsbladet vill jag gärna fokusera på att presentera den nya
styrelsen och de nya kommitteérna, så att ni alla vet till vilka som ingår i de olika
grupperingarna. Den nya styrelsen består av sju ledamöter, utöver mig själv, så sitter
Christina Hoffman-Orlich, Annika Augustsson och Elin Sundström kvar på sina
respektive poster. Nya ledamöter är Eva-Lena Kamperin, Eva Njord och Eva
Bartholdson. Madelaine som också valdes in i styrelsen, har tråkigt nog bestämt sig
för att avgå pga personliga skäl. En ny Programkommitté är på plats och består av
Eva Bartholdson, Bitte Hagberg, Margaretha Nilsen Moe, Camilla Stormbom och Ankie
Håkansson. Känns väldigt bra att vi har en så stor grupp som nu axlar ansvaret för PK
så att vi fortsatt kan se fram emot intressanta och roliga aktiviteter. I Donationskommitteén ingår Eva Roman, Eva-Lena Kamperin, Karin Acton och Eva Willenheimer.
Karin Acton och Karin Klerfelt har tagit sig an Professionals detta år.
Elin fortsätter sitt gedigna arbete som webbansvarig och håller oss uppdaterade med
vad som händer inom SWEA, Marbella i såväl stort som smått. Lättast håller ni er
uppdaterade genom att kika in på vår hemsida med jämna mellanrum samt på våra
FB-sidor. Jag vill gärna påminna om att på SWEA Marbella Nätverk FB-sida, får man
inte lägga ut reklam etc, vilket man däremot kan göra på SWEA Professionals FB-sida.
Eva Njord är medlemsansvarig och är den som har koll på medlemsregistret och som
också skickar ut alla inbjudningar till de aktiviter som vi har. Annika Augustsson är
fortsatt vår kassör och Christina Hoffman vår sekreterare. Detta känns för mig väldigt
tryggt då såväl Annika som Christina besitter en stor erfarenhet av styrelsearbetet,
vilket känns som en garant för att styrelsens arbete kan löpa på som det är tänkt.
Under årsmötet hade vi en livlig debatt om hur vi fördelar våra donationer. Det är
härligt att ni engagerar er så mycket och jag hoppas verkligen att ni känner att ni kan
påverka styrelsens arbete. För att vi ska veta vilka ideér och synpunkter ni har, så
tveka inte att skicka in förslag på såväl donationer som programpunkter eller andra
synpunkter och idéer som ni har. SWEA är inget utan engagerade medlemmar, så låt
oss ha en tvåvägs kommunikation. Så har ni idéer om vilka aktiviteter som ni vill att
vi ska fokusera på eller hur vi ska fördela donationerna, hör av er! I samband med

detta är det kanske på sin plats att informera om SWEA´s riktlinjer för donationer, lite
kort;
SWEAs donationer går till ändamål som är förenliga med SWEAs syften att lyfta fram
svensk kultur och tradition på olika områden ute i världen. Vi ser på så vis till att
främja och sprida kunskap om Sverige, svensk kultur, historia, traditioner och om vårt
svenska språk internationellt. Vi gör det för att det känns viktigt att dela med oss av
vårt svenska arv.
Avslutningsvis så vill jag gärna slå ett slag för vår stora jubileumsfest som äger rum
runt om i världen den 11/5. Planeringen pågår för fullt och det enda som just nu är
något besvärligt är att veta hur många som kommer att medverka, så för att få ett
hum om det så kommer vi att skicka ut inbjudan i god tid, så att vi kan få in
anmälningarna i ett tidigt skede.
Det kommer att bli en eftermiddagsfest och vi kommer att vara på någon strand i
området. Tanken är ju att vi ska filma delar av vår fest för att dela med oss till resten
av SWEA-avdelningarna i de 32 länder som SWEA finns och vad är mer utmärkande
för Marbella och Solkusten än just stränderna.
Kära vänner, min intention är att hålla er regelbundet uppdaterade med vad som
händer i SWEA, såväl på internationell som lokal basis och jag hoppas på feedback
från er alla! Vi hörs snart igen.
Varma hälsningar, Monica

