Verksamhetsberättelse för SWEA Rivieran 1 januari –
31 december 2003
Styrelsen har under 2003 sammanträtt 11 gånger.
I styrelsen har ingått:
Catherine Kallerman, orförande
Anneth Nilsson, vice ordförande
Birgitta Engvall, sekreterare
Irene Eriksson, kassör, medl. register
Andrea Gandet, Programkommité
Lena Wiklund Nilsson, webmaster
Phia Pettersson, program
Eva-Carin Näslund, program, webred.
Marina Mattiasson, program, webred.
Kerstin Roos, program

Medlemskap
Den 31 december 2003 hade SWEA Rivieran 95 medlemmar. Medlemsavgiften var under
året € 53
Ekonomi
Vid årets slut hade SWEA Rivieran tillgångar uppgående till € 2 528:50. För bokslut
gällande 2003 se särskild rapport.
SWEA Rivierans Nyhetsblad
SWEA Rivierans Nyhetsblad har skickats ut 6 gånger under året.
Program
5 medlemsmöten och 14 specialmöten
Medlemsmöten:
27 jan
7 mars
7 april
5 maj
6 oktober

Föredrag av advokat Lotta Gauci
Årsmöte/Invigningsfest
Föredrag om Napoleon Bonaparte av Jens Nörgaard
Mannekänguppvisning
Föredrag och underhållning av tusenkonstnären Charlie Wahren

Specialmöten:
10 februari Filmkväll med Semlor hemma hos Andrea Gandet
25 februari Besökte vi Citronfestivalen i Menton, därefter gemensam lunch
18 mars
Guidad stadsvandring i Haute de Cagnes, därefter gemensam lunch
9 maj
Yoga med Malin Berhagen-Nilsson
28 maj
Boulespel med efterföljande pick-nic
11 juni
Sillmiddag i Marina Mattiassons trädgård
10
Kräftskiva hemma hos Andrea Gandet
september
15
Coffemorning hos Catherine Kallerman
september
23
Vandring bland Daniel Fillods konstverk i Vence med efterföljande Pic-nick
september
16 oktober Ärtsoppa med punch
10
Nätverkslunch i Antibes där Mimmie Weyde berättade om hälsa och livskvalité. Vi fick
november också tillfälle att se och köpa Kristina Höglunds vackra smycken
14
Yoga med Mailn Berhagen-Nilsson
november
21
Nätverkslunch i Menton med föredrag av vice riksbankschef Kristina Persson ”Efter Sveriges
november nej till Euron”
4
God Jul; Sweor med och utan män samlades på konsulatet för samvaro och glögg och
december pepparkakor
Specialmöten:
SWEA Sommar
Varannan tisdag under tiden 15 juni – 1 september träffades de Sweor som hade
möjlighet på Sporting Plage i Cannes för sol/bad och gemensam lunch
Under det gångna året har vi också haft ett par ”coffee morning” träffar.
SWEA Rivierans aktivitetsgrupper:
BOK
Bokcirklar
Sammankallande Birgitta Engvall
MAT
Spice Girls (lunch matlagningsgruppen), sammankallande: Maude Nord
Smaklökarna (kvällsgruppen), sammankallande: Marianne Dahlqvist
GYMNASTIK
”Motionsgympa”
Sammankallande: Phia Pettersson
TRÄDGÅRD
Vi botaniserar i vår egna och andras trädgårdar.
Sammankallande: Cathrine Kallerman
KONST
Allhanda aktiviteter för konstintresserade.
Sammankallande: Tina Arnesson

SWEA Rivierans Kapsylinsamling
Då vi enligt våra stadgar ej får lov att ägna oss åt välgörenhet genom ekonomiska bidrag
startades, på initiativ av Marina Mattiasson, SWEA Rivieran en kapsylinsamling i maj
månad. Alla Sweor uppmanades då att samla på plastlock och plastkapsyler för att sedan
överlämnas till M M som i sin tur lämnar dessa till en återvinningscentral.
Överskottspengarna går till hjälp för inköp av handikapp hjälpmedel såsom rullstolar etc.
Samt som bidrag till kostnader för t ex seglar- och ridläger för den franska
organisationen Association des Enfants paralysé
I början av November månad hade SWEA Rivierans medlemmar levererat inte mindre än
15! Kg plastkorkar, dvs ca 5 600 stycken. (över 500 st/SWEA)
SWEA Rivierans produkt
Förslag har nötts och stötts och en alldeles egen, ännu superhemlig, SWEA Rivieran
produkt håller på att tas fram.
SWEA MEMA
Referat från Regionmötet i Rimini 24-26 oktober, 2003
Trots generalstrejk i Italien anlände de flesta anmälda sweor till det höstlika och
nertonade Rimini. Det var Fellinistämning i Fellinis födelsestad! Efter förmöte,
stadsrundvandring och mingel ankomstdagen, ägnades dagen därpå åt konferensen. De
som inte deltog i denna, reste på utflykt till San Marino. Mötet öppnades av vår
regionordförande Maude Vännman, som precis förärats en ordförandeklubba av Christina
Moliteus. Efter sedvanligt öppningsförfarande presenterade avdelningsordförande sina
respektive föreningar.
Dagordningen var lång, och protokollet kommer sa småningom att finnas på SWEA’s
hemsida. Några punkter kan nämnas här.
Regionens budget diskuterades, regionkassan är skral och man beslöt att skjuta till 1,50
euro per medlem. Detta tilltalade inte alla, men enligt Maude Vännman blir detta
förfarande inte dyrare för regionen i och med att regionordförande nu reser vartannat år
till kongress i stället for varje år. Vidare beslöts bl.a. att regionmötet år 2004 kommer att
hållas i Tunisien. MEMA, dvs. var region, kommer också att lägga en motion om att de 20
$ per medlem, som betalas till SWEA Int., skall kunna läggas på ett eurokonto för att vi
ska slippa undan de höga transfereringskostnaderna.
Man diskuterade också hur informera medlemmarna på bästa sätt, och vi tyckte
rutinerna behövde ses över.
Konferensen avslutades vid 6-tiden på kvällen med att Maude tackade oss alla trötta
deltagare for ett väl genomfört möte.
Dagen avslutades med middag. Dagen därpå fortsatte många först till Ravenna for att
beskåda de vackra mosaikerna, följt av en tredagars resa till Venedig och Florens.
Vi tackar SWEA Rimini för ett väl genomarbetat och genomfört program!!! Och, vi ses i
Tunis!!!
Catherine Kallerman

