SWEA RIVIERAN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2004
Styrelsen har under år 2004 sammanträtt 9 gånger.
I styrelsen har följande personer ingått:
Catherine Kallerman, ordförande
Marina Mattiasson, vice ordförande, redaktionen
Birgitta Engvall, sekreterare
Irene Eriksson, kassör, medlems register
Andrea Gandet, programkommittén
Phia Pettersson, programkommittén
Lena Spens, programkommittén
Eva-Carin Näslund, programkommittén, redaktionen
Gittan Robertsson, programkommittén, redaktionen
Lena Wiklund-Nilsson, webmaster, redaktionen

MEDLEMSSKAP
Den 31 december 2004 hade SWEA Rivieran 114 medlemmar.
Medlemsavgiften var under året € 53.

EKONOMI
Vid årets slut hade SWEA Rivieran tillgångar uppgående till € 6 738.14.
För bokslut gällande år 2004 se särskild rapport.

SWEA RIVIERANS HEMSIDA
SWEA Rivieran har en utomordentligt bra och väl fungerande hemsida.
Vår webmaster Lena Wiklund-Nilsson ser till att hålla den ständigt
uppdaterad gällande allt som kan vara av intresse för Rivierans Sweor.

PROGRAM
Under året har SWEA Rivieran haft 16 medlems sammankomster.
27 januari

Föredrag om utbrändhet
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19 februari

Besök på tryffelmarknaden i Aups

23 februari

Årsmöte

3 mars

Besök på Chagall museet

24 mars

Semmelkväll med svensk film

27 april

Föredrag av Eva Persson

6 maj

Föredrag om Christie’s auktioner

26 maj

Föredrag om fransk politik

8 september

Coffee-morning

21 september

Båtutflykt med ”Fort” besök i St Tropez

4 oktober

Introduktionskurs i Första Hjälpen

6 oktober

Kräftskiva

11 oktober

Vandring

21 oktober

Ärtsoppa

18 november

Besök på Matisse museet

19 december

Glöggafton

SWEA RIVIERANS AKTIVITETSGRUPPER:
BOK
Bokcirklar, sammankallande:
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MAT
Spice Girls, lunchgrupp, sammankallande: Maude Nord
Smaklökarna, kvällsgrupp, sammankallande: Marianne Dahlqvist
SWEA:s livsnjutare, lunchgrupp, sammankallande: Christina Appeltofft

GYMNASTIK
Motionsgympa, sammankallande: Phia Pettersson

TRÄDGÅRD
Botanisering i egna och andras trädgårdar, sammankallande: Catherine
Kallerman

KONST
Allehanda aktiviteter för konstintresserade, sammankallande: Tina
Arnesson
SWEA BLADET RIVIERAN
I år var det premiär för SWEA Bladet Rivieran som under året utkommit
med 2 nummer.

SWEA RIVIERANS PRODUKT
Premiär också för SWEA Rivierans egen produkt: SWEA-hatten!
En underbar solhatt i ett par olika färger.

SWEA RIVIERANS KAPSYLINSAMLING
Rivierans Sweor är mycket duktiga på att samla kapsyler. Under år 2004
har vi tillsammans samlat ihop ca 40kg! (1 kapsyl=2-6gram)
Trots att restriktionerna nu har skärpts då det gäller vilken typ av
kapsyler vi ska samla, så hoppas vi att för år 2005 ändå kunna nå ett
minst lika gott resultat.
Nytt: Endast kapsyler från vatten, soda, mjölk och juiceflaskor tas
numera emot.
Marina Mattiasson
SWEA MEMA
MEMA Hammamet, Tunisien 6 november, 2004
Ref: Catherine Kallerman
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Över ingången till hotellet i Hammamet hängde en banderoll, ”Välkommen
SWEA”! Det var en bra inledning på det som skulle bli ett inspirerande
regionmöte och ett strålande arrangemang. Sweor hade kommit resande
från all världens hörn.
Vi var 12 Sweor från vår avdelning som skulle delta, för några för första
gången, i ett regionmöte.
Efter en dag av sightseeing med efterföljande mingel och många ” men
hej, är du här! Vad roligt!” och middag, var det på lördagen dags för ett
mycket intensivt styrelsemöte. Styrelsen, som består av alla (14)
avdelningsordföranden plus regionordförande, brukar normalt ha ett
förmöte dagen innan. Eftersom vi var mitt i Ramadan fungerade det inte
rent praktiskt, utan vi fick intensifiera mötet dagen därpå i stället. Vi
hade alltså vårt eget möte under förmiddagen, för att under
eftermiddagen fram till kvällskvisten ha det ordinarie styrelsemötet som
är öppet för alla.
Margareta Simpson, SWEA Internationals Webmoster, höll en en-timmes
Power Point presentation. Vi lärde oss mer om organisationens uppbyggnad
och fick bekanta oss med hemsidans kanslisida.
Höjdpunkten under styrelsemötet brukar alltid vara när de olika
avdelningarna presenterar sin verksamhet, och intresset var stort även
denna gång. Lokalföreningarna fungerar under så olika förutsättningar,
och det är intressant att lära hur man finner lösningar på olika problem,
och naturligtvis också hur man kan utveckla föreningen och föra den
framåt. Det är ju detta som är det viktiga nätverket.
Protokollet från året innan godkändes, och man konstaterade att
styrelsen enhälligt tidigare per e-post klarat av att tillsätta både vice
ordförande och sekreterare.
Två motioner behandlades. Och mycket, mycket mer......
Planeringen för Världsmötet i New Orleans presenterades, och till slut
kom vi till beslutet om var vårt nästa regionmöte skulle vara, och det blev
SWEA Rivieran som fick förmånen att hålla i det!
Mycket sent avslutades mötet och dagen avslutades med middag.
Dagarna efter ägnades åt sightseeing och en fantastisk tredagars
efterresa i södra Tunisien.
Alla protokoll finns tillgängliga för alla medlemmar på SWEA
Internationals hemsida.
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