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Christina har ordet . . .
Siv Svensson,
SWEA London
vald till Vice
Ordförande i SWEA
International

SWEA Barcelona
invigs och öppnas officiellt
den 13 februari 2004

SWEA Kuala Lumpur
är senaste tillskottet i SWEA
International. Vår avgående vice
internationella ordförande
Susanne Rapp blir dess första
ordförande! Grattis!

Hälsning från Susanne
Rapp, vice internationell
ordförande 2002-2003.
Kära alla,
Vilka fantastiska två
år jag fått uppleva
tillsammans med er.
Intressanta,
givande, lärorika
och allt detta med en härlig
gemenskap! Inte att förglömma
alla internet chattningar över
jordklotet med Saudi, Tunisien,
Wien, USA, Japan, Sverige m.fl.
Vilken känsla – att bara slå på
datorn, se ett trevligt foto på en
Swea eller .... hennes hund och
sedan börja ”prata”!
Passar på att önska styrelsen och
Siv Svensson, nya vicen, samt
alla övriga i organisationen lycka
till med SWEA-arbetet 2004.
Varma djungelhälsningar från
Malaysia

http://sweaarkivet.org/swea_web/swea_nytt_3_03.htm

Kära Sweor över hela världen!
Idag deltar många Sweor och deras döttrar klädda i
fotsida vita linnen och vackra ljuskronor i Luciatåg
världen över. Vilken härlig tradition det är! De flesta
julmarknader och julfester är över efter långvarigt
arbete och med stor framgång. Strålande goodwill för Sverige.
En del ändringar kommer att ske inom organisationen vid nyår. Susanne
Rapp har flyttat från Bangkok till Malaysia och har av privata skäl inte
tid att ställa upp för ännu en period som vice ordförande. Hjärtligt tack
för fint och roligt samarbete över alla tidzoner. Susanne har jobbat
snabbt och i veckan godkändes SWEA - Kuala Lumpur som ny
avdelning. Grattis och välkomna! Nu kan vi alla komma och hälsa på!
Samtidigt önskar vi vår nya internationella vice ordförande, Siv
Svensson, SWEA London välkommen. Vi ser alla fram emot att
samarbeta med Siv.
Varmt tack också till vår skattmästare Marianne Krell för allt förträffligt
arbete med SWEAs ekonomi de senaste tre åren. Ann-Marie Gustafson, i
nybildade SWEA Perth tar över ansvaret för ekonomin vid årsskiftet.
Ann-Marie har vanan inne sedan tidigare år som skattmästare för SWEA
International.
SWEA har nu fått tillstånd att ställa upp hästarna på Strandvägen, från
Svenskt Tenn till Djurgårdsbron, från den 5 juni till den 1 juli 2004.
Stort tack till Ettan Bratt för att det ordnades till slut! Vi kommer att
ha en invigningsceremoni runt hästarna den 6 juni kl.13.00 och alla
Sweor är välkomna att deltaga.
En mycket läsvärd och innehållsrik SWEA Forum är nu i posten, såvida
Ni inte redan fått den. I den ligger en broschyr om Jubileets
seminarieprogram. Alla kan där anmäla sig till den intressanta dagen.
De som redan gjort det, måste nu meddela vilka föreläsningar de väljer
att gå på.
Ett varmt tack till alla ordförande för allt arbete ni lagt ned för SWEA
under det gångna året. Jag hoppas att många av er, som en naturlig
fortsättning på ordförandeskapet, vill engagera er i någon av de
internationella kommittéerna. Hör av er till valberedningen!
Året har varit intensivt och givande och målet att värva fler unga
medlemmar har uppnåtts. Det elektroniska nyhetsbrevet har fått ett
varmt mottagande och kommunikationen inom organisationen har ökat
markant. Under 2004 ser vi fram emot att tillsammans med Agneta
Nilsson och den hårt arbetande kommittén sätta Jubileet i verket.
SWEAs 25-årsfirande i Stockholm i juni kommer att ge oss många
minnesvärda upplevelser och unika möjligheter att marknadsföra vår
fantastiska organisation. Under året kommer vi återigen att fokusera på
värvning av nya medlemmar, samtidigt som vi arbetar vidare på
kontakterna med den svenska industrin.
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Nu står julen för dörren och mellanbrodern med familj kommer hit för
att fira helgen. Alltid samma traditioner med ringdans runt hela huset
före julbordet (skinkan och lutfisken levereras per post) och rim på alla
julklappar. Sedan blir det skidåkning i backarna och pussel framför
brasan i härliga Vermont.
Med detta önskar jag er alla en God och Fridfull Jul och ett Gott Nytt År
SWEA-kram

Förslag till
medlemsförmåner?
Om du har förslag på nya
medlemsförmåner för oss Sweor,
skicka gärna ett e-mail till

benefits@swea.org.

Läs tidigare utgåvor på webben

KOM IHÅG
Sweor lagar julmat i
svenska TV4
TV4 har gjort 14 inslag med Swean
Ulrika Bengtsson, svensk kock med
egen restaurant på Manhattan. I
morgonprogram i december lagar
Ulrika olika variationer på julmat
tillsammans med svenska New
York-profiler.
Den 17 december visas
programmet med Christina
Moliteus.

Viktigt om SWEAs
sjukförsäkring och IHI
Om du har försäkring sedan
tidigare genom IHI, kontakta
Gunilla Perdius så att hon kan
bekräfta till IHI att du är Swea
och att din försäkring får en ny
kod som berättigar dig till SWEA
rabatten på 10%. Skicka en emejl till gunilla.perdius@gefvert.se
och tala om vilken avdelning du
tillhör så skickar hon detta vidare
till IHI.

Läs mer >>>

Hyra, byta, sälja,
köpa.....?

Efterresan till Venedig och
Florens

Efterresan till Vietnam
och Cambodja

Reportage >>>

Nytt reportage >>>

Annonsera med SWEA på
www.swea.org.
Kontakta advertising@swea.org
för priser och mer information.
Vi tar nu också emot annonser
från företag!

Ny Månadens Avdelning

Från SWEA Internationals valberedning
Nu är det tid för Valberedningen att söka kandidater till SWEA
Internationals kommittéer. Nomineringsarbetet måste vara klart före
Internationella styrelsemötet i Tägerwilen Schweiz i början av april 2004.
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Internationella styrelsemötet i Tägerwilen Schweiz i början av april 2004.
Bilder och mer >>>

Medlemmarna i kommittéerna kan vara nuvarande eller f.d. ordförande
samt Sweor med intresse för och/eller specialkunskaper i kommitténs
uppgifter.
Läs mer >>>

MEDLEMSAVGIFTER
2004 - Gott Nytt SWEA-år!
Dags att förnya ditt medlemskap i SWEA. Då fortsätter du få alla förmåner som medlemskap i SWEA ger!
Inbetalas till din avdelning nu eller snarast på nyåret. Locka också gärna med dina väninnor som ännu ej
upptäckt SWEA på riktigt!

Än finns det platser kvar
till flera program!

Ny information från
Jubileumskommitten

Sista anmälningsdagen är den 1
februari 2004.

Många, många har glädjande nog
anmält sig, närmare 900 Sweor
med gäster vid det här laget.

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

Anmälan till Konferensdagen

Läs mer >>>

Skicka SWEA-Nytt vidare till de Sweor som inte fått nyhetsbrevet,
tryck ut och dela med dig till dem som inte har e-post!
Direkt adress till SWEA-Nytt på webben är swea_nytt_3_03.htm

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