Swedish Women´s Educational Association International, Inc.
Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Rivieran

SWEA RIVIERAN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010
SWEA Rivierans styrelse har under år 2010 sammanträtt 10 gånger,
inkluderande det konstituerande mötet den 23 februari 2010 för den nya
styrelsen, som valdes vid årsmötet den 22 februari 2010.
I styrelsen har, fr.o.m. årsmötet 2010-02-22, följande personer ingått:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ellisabeth Carrick, ordförande
Karin Enestad, vice ordförande och vice ansvarig programgruppen
Lillemor Eriksson, sekreterare
Eva Nordheim, kassör
Alice Psilander, medlemsansvarig och ledamot programgruppen
Anita Hedenström, ansvarig och sammankallande programgruppen
Gry Jemsby, ledamot programgruppen
Ann Mari Dirtoft, ledamot programgruppen
Ann Wastenson, webbmaster och ledamot programgruppen

Medlemskap
Den 31 december 2010 hade SWEA Rivieran 168 medlemmar plus 4
portomedlemmar.
Medlemsavgiften var under år 2010 45 EUR.

Ekonomi
Årets resultat blev 417,80 EUR att jämföra med en budgeterad förlust på
360 EUR och summa tillgångar uppgick vid årsskiftet till 11 770,33 EUR.
Interimsskulder vid samma tidpunkt var 530,00 EUR.
Donationer
500 EUR har överlämnats till kyrkoherde Ann Lidgren i Cagnes sur Mer för
Svenska Kyrkan i Södra Frankrike och Monaco.
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Riviera-Sweor har även bistått med många arbetstimmar i samband med kyrkans
jul- och påskbasarer.

Regionmöte i Como
Under 2010 har ordföranden och webbmaster deltagit i regionmötet i Como i
oktober. Därutöver har ordföranden deltagit i MEMA’s telefonmöten en gång
per månad, utom sommarmånaderna.
SWEA Rivierans hemsida
SWEA Rivieran har en mycket väl fungerande hemsida. Vi har under början
av året bytt hemsida och använder numera Tankbar, som är SWEAs
framtagna applikation för hemsidor inom organisationen. Vi har fått vara
kreativa för att, inom ramen för befintlig applikation, kunna finna lösningar
för att visa det som vi anser nödvändigt för vårt arbete och vår
kommunikation med våra medlemmar.
Hemsidan är ständigt uppdaterad med nyheter och med våra kommande
program. Vi visar även vilka som är anmälda till en aktivitet i syfte att kunna
samåka och minimera parkeringsproblem samt inte minst att lära känna
varandra. Vi skriver alltid en resumé efter genomförd aktivitet och lägger ut
den tillsammans med bilder, så alla kan ta del av vårt utbud.
Program
SWEA Rivierans aktiviteter 2010.
Programgruppen har arrangerat 30 aktiviteter under 2010.
De fördelar sig enligt följande: 1 årsmöte, 8 bridgespel, 3 golfrundor,
2 vandringar, 1 konsert i Monaco, 1 balett på Operan i Nice med föredrag,
5 konstbesök, 1 historiskt besök på Fersenska Palatset i Stockholm,
1 föredrag med gymnastik, 1 pianokonsert med Chopin,
1 utflykt till St. Tropez, 1 nätverkslunch om den heliga Birgitta, 1 utbildning i
”Staying Alive”, 1 coffee morning, 1 kräftfest samt 1 julfest.
Tyvärr har flera golfrundor och vandringar fått ställas in på grund av dåligt väder.
En ny aktivitet för året är promenader vid havet. Man samlas utan föranmälan för
en gemensam promenad. Enkelt och uppskattat.
Antal personer som deltagit är 551 Sweor.
För första gången genomförde SWEA Rivieran en aktivitet under sommaren i
Stockholm där vi även bjöd in SWEA Paris. Vi var på Handelsbanken och fick en
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visning av Fersenska Palatset, därefter intog vi en gemensam middag på Strand
hotell. Det blev en mycket uppskattad sommaraktivitet som vi gärna vill fortsätta
med framöver.

SWEA Rivierans Intressegrupper
Bok
Bokhållarna, Grasse-Valbonne, sammankallande Birgitta Engvall
Läslustan, Vence, sammankallande Gunnel Westerström
Lektriserna, Antibes-Cannes-Mougins, sammankallande Lena Spens
Bokstollarna, Cannes-Mougins, sammankallande Kristin Tollstén
MAT
Spice Girls, lunchgrupp, sammankallande Catherine Blix Kallerman
Smaklökarna, kvällsgrupp, sammankallande Marianne Dahlqvist
SWEAs livsnjutare, lunchgrupp, sammankallande Christina Appeltofft
Kronärtskockarna, lunchgrupp, sammankallande Gunilla Bohman
SWEA Rivierans produkt
SWEA Rivierans produkt är en hatt, lämplig att ha när solen skiner, det
återstår 7 st. SWEA Rivieran har också 2 st. SWEA bagageband, 1 st. SWEA
keps och 5 st. SWEA nålar till försäljning.
SWEA Rivierans valberedning
Valberedningen har under 2010 bestått av Anette Lifors, sammankallande,
Christina Appeltoft, Birgitta Robertsson, Anita Hedenström samt Alice
Psilander.
SWEA Rivierans revisorer
SWEA Rivierans revisorer under 2010 har varit Vanja Befrits och Marina
Mattiasson.

För SWEA Rivieran 2011-01-11
Elisabeth Carrick
Ordförande
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