Månadsbrev från Christina
SWEA Internationals ordförande

Januari 2016
Till:
Alla avdelningsordförande och
kommittésammankallande i SWEA
Cc:
SWEA International:
Styrelse, grundare, sekreterare,
skattmästare, f.d ordförande,
administration och juridisk rådgivare,
SWEA Global
c
:

Kära vänner,
Hurra! Ett nytt SWEA år har börjat!
Jag och Pia Wennerth, ny vice ordförande, har verkligen sett fram emot att börja
samarbetet med den internationella styrelsen, alla kommittéer och rådgivare!
Vi får en ovärderlig hjälp av SWEAs administrativa chef Katri Olander Serenius för att
snabbt bli varma i kläderna.
För några dagar sedan hade vi vårt första styrelsemöte med den internationella styrelsen
och jag säger som Margaret på VM i Arizona - nu kör vi!
Låt mig först säga några tacksamma ord om våra företrädare, Margaret Sikkens Ahlquist
och Annette Åsberg.
Det stora arbete de har lagt ner på att göra SWEA mer funktionellt, öppet och lättillgängligt
har nog inte kunnat undgå någon. Som styrelseledamot i SWEA International under två år
har jag sett ett hundraprocentigt engagemang i SWEAs intresse där modernisering,
effektivisering och tydlighet varit ett av målen.
Margaret finns med mig det här året i egenskap av Past president och jag är glad att även
Annettes långa erfarenhet och kompetens kommer att fortsätta gynna SWEA!
Helt nytt är nämligen att Webbredaktionen delas upp i två ansvarsområden för att så bra
och effektivt som möjligt tillgodose behov och garantera kvalitet på swea.org i framtiden.
Vicki Almstrum är ansvarig webbredaktör för den tekniska delen och Annette Åsberg blir
ansvarig webbredaktör vad gäller innehållet i det vi publicerar.
Den tid vi lever i dag gör insyn och tillgänglighet till en självklarhet och SWEA erbjuder sina
medlemmar just detta i SWEA Interninfo på swea.org. Genom att ta del av våra stadgar,
läsa rapporter och protokoll från årsmöten osv kan varje medlem lära sig mer om SWEA
och succesivt ha åsikter och komma med förslag till utveckling.
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Nu lite om vad som händer under våren.
Fram till sista februari har avdelningarna sina årsmöten. Jag har själv varit AO och vet vilket
arbete som ligger bakom ett årsmöte. Det är medlemmarna som beslutar hur den lokala
SWEA avdelningen ska se ut, något som är lätt att glömma bort bland alla rapporter och
förberedelser. En öppen dialog mellan styrelse och medlemmar är mycket viktig.
Detsamma gäller avdelningarnas kontakt med sin RO, regionordförande. Hon har en central
roll i SWEA och är referens och stöd för avdelningarna i alla frågor. Valet av
Regionordförande 2016-2018 avslutas den 31 januari. Försäkra dig om att din avdelning
har röstat!
Den 9 april har SWEA International sitt årsmöte i Toronto och för mig är det debut med
ordförandeklubban.
Där träffas också den nya styrelsen för första gången och har möjlighet att tala om
framtiden. Det ska bli jättespännande!
Men vi måste också tacka av och säga farväl till några styrelsemedlemmar. Det känns både
svårt och sorgligt men SWEA måste gå vidare. Vi lär oss av varandra och säkrar erfarenhet
och kompetens genom att fortsätta hålla kontakten.
Årets Svenska Kvinna och namnen på SWEAs tre stipendiater 2016 kommer att avslöjas på
årsmötet.
Sista datum för att ge förslag på kandidater till ÅSK är den 1 februari, dvs nu i
dagarna.
Sista datum för nominering till Sigrid Paskells stipendium i sång samt att ansöka om
Litteraturstipendiet och det Interkulturella stipendiet var den 15 januari.
Alla stipendier och ÅSK kommer att presenteras i samband med Sverigemiddagen den 56 augusti i Göteborg! En höjdpunkt på SWEA året!
Men i SWEA ger vi ut donationer och stipendier även lokalt ute på avdelningarna och det är
något som jag gärna vill att vi uppmärksammar mer. Under året hoppas jag att vi kan
fokusera bättre på lokala donationsprojekt, dels för att sprida information om dessa men
också för att inspirera andra avdelningar.
Om det och mycket annat hörs vi snart igen!
Vänliga hälsningar

Christina Hallmert
Ordförande SWEA International
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