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Anna Lindh
SWEA har till UD uttryckt vårt
djupa deltagande i samband med
Anna Lindhs tragiska bortgång.
Kabinettssekreterare Hans
Dahlgren svarade:

"Kära vänner i SWEA,
Hjärtligt tack för er hälsning. De
enorma mängder
sympatiyttringar som strömmar
in från hela världen är ett viktigt
stöd i denna svåra stund. Vi
känner oerhörd saknad och sorg
efter vår älskade chefs
bortgång."

Christina har ordet . . .
Kära Sweor i hela världen!
Varmt välkomna till SWEAs första elektroniska
nyhetsbrev! Det är mycket på gång i SWEA-land, som
vi vill att alla Sweor världen runt skall få ta del av. Därför har vi
anammat Framtidkommitténs strålande idé att starta ett nyhetsbrev
med länkar till webbsidan för att förmedla aktuell information om
SWEA. Vi hoppas att breven skall öka känslan av samhörighet mellan
oss 8000 Sweor. Om du har SWEAvänner som inte har e-mail tryck
gärna ut kopior till dem!
SWEAsommaren har varit händelserik. Reportage i ord och bild från
Ölandsdagar, Sommarluncher och Sverigemiddagen i Västerås med
Årets Svenska Kvinna och de båda stipendiaterna hittar Du på
www.swea.org. Nästa års Sverigemiddag i augusti välkomnar Sweorna i
Malmö oss till.
SWEAs första kongress blir i New Orleans i april 2005!

Nya medlemsförmåner
Nu kan vi erbjuda Dig en ny
sjukvårdsförsäkring som gäller i
hela världen, oavsett vart Du och
familjen flyttar. Försäkringsgivare är ett företag som
heter International Health
Insurance danmark a/s,
förkortat IHI. Det är en
fullständig sjukhusvårdsförsäkring med tillägg för poli-klinisk
vård. Premien kan betalas i
dollar, euro eller sterling.
Läs mer om denna och andra
förmåner >>>

Seminariet med SVIV och Svenskt Näringsliv var välbesökt och mycket
lyckat, och samarbetet fortsätter under hösten.
Du har fortfarande en chans att anmäla dig till höstens Regionmöten i
Oslo, Washington, San Francisco, South Florida, Rimini och Hong Kong.
Länk till regionsidorna på www.swea.org finns på annan plats i brevet.
Förberedelserna för Jubileet går framåt i rask takt. Hundratals har
redan anmält sig till de olika evenemangen. Populärast är
Jubileumsmiddagen i Stadshuset. Seminarieprogrammet kittlar med
många intressanta föreläsare, t ex Herman och Birgitta Lindqvist och
Patricia Tudor Sandahl. En folder med hela programmet kommer att
biläggas SWEA Forums nästa nummer.
Jag önskar Er alla en härlig höst - eller vår för Chile och Sydafrika och hoppas Ni uppskattar vårt nya sätt att nå varandra.
Kram

SWEA Kongress
New Orleans 2005

Påminnelse -

ansökningar till
vice ordförandeposten i SWEA
International skall nå den
internationella valberedningen
senast den 7 november 2003.
Vid det extra styrelsemötet i
http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_1_03.htm

Utlysning av poster

SWEA Årets Svenska
Kvinna 2004
SWEA inbjuder alla Sweor att
lämna förslag på kandidater till
utnämningen SWEA Årets
Svenska Kvinna för år 2004!
Kandidaten skall vara en svensk
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Vid det extra styrelsemötet i
Västerås beslutades att SWEAs
Kongress 2005 ska äga rum i
New Orleans den 6 -10 april

Sverigemiddagen 2004
blir i Malmö i augusti

Sverigemiddagen 2003
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Utlysning av poster
Posterna som regionordförande i
samtliga regioner för mandatperioden 1 maj 2004 - 30 april
2006 utlyses härmed. Intresserade
Sweor kan vända sig till
respektive regions val-beredning
för ytterligare upp-lysningar.

kvinna, vars bidrag inom kultur,
mänskliga rela-tioner, handel eller
vetenskap, på ett markant sätt
bidragit till att stärka banden
mellan Sverige och ett annat land.
Kandidaten behöver inte vara
Swea.

Komplett ansökan skall vara
dessa valberedningar tillhanda
senast den 31 december 2003

Kontakta styrelsen i Din SWEAavdelning för mer information!

RM
RM
RM
RM

VEMA: Oslo
OEMA: Oslo
MEMA: Rimini
Asien: Hong Kong

RM VAME: San Francisco
RM MAME: Ft. Lauderdale
RM OAME: Washington DC

Information om höstens alla regionmöten >>>

Västerås-Sweorna välkomnade i
strålande väder nära hundratalet
Sweor från hela världen till Årets
Sverige-middag. Det bjöds på
mingel, båtfärd på Mälaren och
middag på Stadshotellet. SWEAs
utmärkelser delades ut och 10årsjubilaren SWEA Västerås
uppvaktades. SWEA Internationals styrelse, som passade
på att hålla ett extra möte,
gladde sig särskilt åt att få
bifalla Framtidskommitténs förslag
om nyhetsbrevet Du just nu
läser!
Bilder och mer >>>

SWEA/SVIV Seminariet
I augusti ordnade SVIV –
Svenskar i Världen – och SWEA
ett gemensamt seminarium i
Näringslivets Hus i Stockholm.
Programmet belyste de många
olika sidorna av våra gemensamma intressen och talar-listan
var mångfacetterad.
Bilder och mer >>>

Sommaren 2003 i
Sverige

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_1_03.htm

SWEA söker kontakter inom press, radio och TV
Jubileumskommitténs PR-grupp i Stockholm söker assistans att föra ut
information om SWEAs 25-årsjubileum nästa år. Har Du någon i din
nära bekantskapskrets som arbetar med massmedia i Sverige, och som
skulle vara villig att hjälpa till här, vänligen kontakta PR-gruppens
ordförande Eva von Usslar,
eva.von-usslar@swipnet.se
fax 468-85 70 94.
Tacksam för ditt engagemang att få SWEA känt.

Gunhild Ljung, SWEA NJ, har utnämnts till ordförande i
SUF, Svenska Utlandsskolornas Förening. Gunhild
startade kompletterande svenskundervisning i New
Jersey 1975 och har varit styrelsemedlem i SUF sedan
1999.
SWEA gratulerar!
Läs mer >>>

SWEAs Kansli har flyttat!
Som många av er redan vet har SWEAs kansli flyttat från Las Vegas
tillbaka till härliga San Diego där jag som Administratör började 1990.
SWEAs Kansli finns nu i Carlsbad, ett trevligt område strax norr om San
Diego. Lotta Wiik, vice ordf i SWEA San Diego och tillika ägare till
Standard Filter Corporation, har generöst erbjudit SWEA en trevlig
lokal hos sitt företag till en mycket förmånlig hyra. Här kan SWEA växa
och breda ut sina arkiv och det bästa av allt är att nu kan jag lämna
SWEA på kontoret vid arbetsdagens slut.
Den nya adressen är: 5928 Balfour Court, Suite B, Carlsbad, CA 92008.
Tel: +1 760 918 9653, fax: +1 760 918 9654 och e-post
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office@swea.org Kontorstider är 8:00 till 17:00 PST (Pacific Standard
Time) måndag till fredag.
SWEAs Kansli har nu också en egen hemsida www.sweakansliet.org
där alla juridiska handlingar, dokument och allmän information finns
tillgänglig för alla berörda.
Välkommen med frågor eller glada tillrop och har Ni vägarna förbi är Ni
hjärtligt välkomna att titta in.
Bilder och reportage >>>

- Boel Alkdal, Administratör

Nytt på www.swea.org !
Vi har en ny avdelning på webben: "En av oss" - intervjuer med
Sweor från när och fjärran.
Läs om Kristina >>>

Besök Jubileumswebben!
Från www.swea.org klicka på
hästen i logon som härovan!

Finns det plats?

Senaste stalltips!

Lugn, än finns det gott om
biljetter kvar till de flesta
evenemangen (men tänk på att
priset höjs den 1 oktober)!
Läs mer >>>

Alla 14 hästar som olika SWEAavdelningar har inhandlat är
färdigmålade! Allt gick som på
räls under sommaren 2003 och
14 konstnärer kom till Finnbo och
målade 12 hästar:

- Får min man följa med?
- När får jag bekräftelse?

Bilder och mer >>>>

Svaren på detta och andra frågor
hittar du här >>>

OBS! Om Du har synpunkter på SWEA-Nytt (positiva eller negativa)skicka e-mail till sweanytt@swea.org
Skriv i titeln " SWEA-Nytt"

SWEA-Nytt publiceras av SWEA International
© SWEA International 2003

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_1_03.htm

Page 3 of 3

