SWEA Göteborg ingår i SWEAs internationella nätverk, där Sweor får
världsvida vänskaper och globala kontakter samt praktisk rådgivning,
stöd och nya vänner i de lokala närverken.

Verksamhetsberättelse för SWEA Göteborg år 2017
Arrangemang under året
SWEA genomförde under året hela 47 tillfällen att mötas under olika former!
Året inleddes med årsmöte och intressant föredrag av Swean Siv Svensson.
En omtyckt nyhet för året var möjlighet att lära och spela Mahjong. Varmt tack till Karin Viertel.
Varje månad inbjöds till Lunch, Bio och After All. Stort tack till Mia Gustafsson, Christel Ingemansson Olsson
och Erika Tiefensee.
Under våren och hösten inbjöds till Kick Off hos medlemsansvarig Christina Rindegård, för att hälsa nya
medlemmar välkomna.
På teater Burratino gavs en musikal i vilken Swean Maria Kransmo uppträdde och där Sweor hade
möjlighet att få tillgång till biljetter.
Ridning på Tofta Stall var ett omtyckt inslag vår och höst. Tack för det Boel Björkman.
Stadsvandringarna, där vi fick lära känna vår stad med hjälp av erfaren guide, var också populära
programpunkter.
Tidigt på året togs vi emot av Bukowskis för intressant föreläsning och värdering av medtaget föremål.
Den populära hattlunchen gick av stapeln på Operan.
Varmt tack till Åsa Norlin som även i år arrangerade sill i dill, sommarlunch och surströmmingsfest.
Hösten inleddes med olivoljeprovning i Haga. Under hösten hade vi även en givande, för oss Sweor
specialarrangerad kväll, på Emigranternas hus med kunnig guide och fin konsert med tema ”emigration och
migration”.
Tack Margaretha Lundberg som gjorde årets besök på Lohrs Pocket med mera möjligt.
Året avrundades med traditionsenlig glögg- och Luciakväll.
Programgruppen har under 2017 bestått av: Marit Nicklasson (sammankallande), Kjerstin Jagre Lindahl och
Susanne Rapp
Ett stort tack till alla Sweor som under året gladeligen ställt upp och på olika sätt hjälpt till vid behov!

Styrelsen
Styrelsens ledord under året 2016 var INKLUDERANDE och det har vi haft som ledstjärna även under 2017.
Vi vill att alla medlemmar ska känna sig välkomna i SWEA Göteborg och vi strävar därför efter
att ha ett rikt och brett utbud av olika typer av aktiviteter.

Denna tanke återspeglas också när vi sätter budget för de olika aktiviteterna.
Genom att vara prismedvetna (de flesta aktiviteter är till självkostnadspris, några är till och med gratis)
hoppas vi att medlemmarna ska kunna unna sig att delta i flera aktiviteter per månad om så önskas.
Styrelsen har under 2017 bestått av;
Ordförande
Sekreterare (och vice ordf)
Skattmästare
Medlemsansvarig
Program, sammankallande
Ledamot

Erika Tiefensee
Susanne Rapp
Boel Björkman
Christina Rindegård
Marit Nicklasson
Kjerstin Jagre Lindahl

Webbansvarig har varit Barbro Pamp (utanför styrelsen).
Styrelsen har under 2017 haft 10 möten och protokollen har sänts till VEMA och till SWEA International
för kännedom. Ordförande Erika Tiefensee har under året deltagit på Internationella Världsmötet i Perth,
och hon skickade i höstas ut en redogörelse för till alla medlemmar via email.
Erika har också varit med på VEMA-styrelsens videomöten varje månad.

Ekonomi
SWEA Göteborg har en välbalanserad ekonomi som hålls under uppsikt av vår skattmästare Boel Björkman.
Vi har inte gjort någon justering av medlemsavgiften som är oförändrad jämfört med föregående år.
Större delen av avgiften går till de standardutgifter vi har till vår region VEMA och till SWEA International.
Arrangemangen går ungefär jämt upp, vi försöker alltid hålla rimliga priser så nära omkostnadspriserna
som möjligt.

Valberedningen
Valberedningen har under 2017 bestått av;
Inga-Lena Wernersson, sammankallande
Christel Ingemansson Olsson
Christina Rindegård, styrelsens representant

SWEA Göteborgs hemsida

www.swea.org/goteborg

Vår webbredaktör Barbro Pamp har gjort ett fint arbete med att hålla hemsidan uppdaterad.
Barbro har även haft en god bundsförvant i Carin Brundin. På hemsidan finner medlemmarna uppdaterat
programkalendarium och reportage med bilder från de olika evenemangen.
Vi tackar både Barbro och Carin för deras mångåriga engagemang i hemsidan!

SWEA Facebook
SWEA Göteborg har en egen sida på Facebook. Det är ett lättåtkomligt och uppskattat forum
för de flesta. För vår del finns det utrymme att förbättra vår närvaro på Facebook.
Facebook är inte tänkt att ersätta annan kommunikation till medlemmarna utan ska fungera som ett
komplement och ”skyltfönster” för vår verksamhet.
Alla Sweor kan också ansluta sig till Facebookgruppen SWEA Världen. Där kan man få inblick i vad andra
avdelningar och medlemmar har för sig.

Medlemsinformation
SWEA Göteborg har under 2017 haft 213 aktiva medlemmar varav 204 fullbetalande och 9
portomedlemmar.
Under året fick vi 24 nya medlemmar varav 2 var överflyttningar från andra avdelningar.
Av de 25 som fallit bort var det 2 som flyttade till andra avdelningar och 1 som har avlidit.
För varje fullbetalande medlem har $30 betalats till SWEA International och €2,50 till VEMA.
SWEA Göteborg är indelat i nedanstående områden, med en områdesansvarig i varje område.
Hennes uppgift är att välkomna och stötta både gamla och nya medlemmar.
Norra Bohus
Hisingen
Centrum Väst
Centrum Öst
Väst och Sydväst
Öst samt Mölndal/Mölnlycke
Södra Bohuslän/Skaraborg
Kungsbacka

Eva Boksjö Omsén
Åsa Norlin
Christina Gourlaouen
Lisbeth Berlin
Agneta Cannán
Christel Ingemansson Olsson
Ann-Gret Klevendal Eriksson
Maria Svedberg

Det har varit 2 kick-offer för nya medlemmar under året. Den första till våren den 30 mars och den
andra på hösten den 10 september. Syftet är att välkomna nya medlemmar samt att ge dem tillfälle
att lära känna styrelsen och områdesansvariga.
Medlemsansvariga Christina Rindegård har generöst hållit dessa bjudningar hemma hos sig.

Erika Tiefensee, Ordförande

Göteborg den 31 januari 2018

