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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013
SWEA Rivierans styrelse har under år 2013 sammanträtt 10 gånger varav ett per capsulam den
30 oktober 2013 är inkluderat liksom det konstituerande mötet den 18 februari 2013 för den
nya styrelsen som valdes vid årsmötet samma dag.
I styrelsen från och med årsmötet 2013 har följande personer ingått.
Eva Oscarsson
Gunilla Bohman
Margareta Mühlenbock,
Marianne Hansson
Agneta Skröder
Lena Nilsson
Anna-Lisa Sundin
Anna Lidgren
Britt Nilsson
Marianne Palm

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
webmaster till och med den 26 oktober
webmaster från och med den 30 oktober
ledamot och sammankallande i programgruppen
ledamot och verksam i programgruppen
ledamot och verksam i programgruppen
ledamot och verksam i programgruppen

Agneta Skröder avled den 26 oktober 2013. Hennes funktion som webmaster övertogs av Lena
Nilsson genom ett beslut per capsulam den 30 oktober 2013.
Alice Psilander har som adjungerad till styrelsen fungerat som medlemsansvarig.
Det noteras att programgruppen under året har utökats med Johanna Tunhammar som
resursperson.

Medlemskap
Den 31 december 2013 har SWEA Rivieran 188 medlemmar och 8 portomedlemmar. Under året
har 31 nya medlemmar tillkommit vilka alla har önskats varmt välkomna.
Medlemsavgiften var under året 40 EUR.

Ekonomi
Årets resultat blev en förlust på 1.444,11 EUR att jämföra med budgeterad vinst på
189 EUR. Föreningens eget kapital uppgick vid årsskiftet till 9.576,59 EUR. Interimsskulder vid
samma tidpunkt var 80 EUR.
Värt att notera är att 1 000 EUR har reserverats för årets donation och belastar resultatet. (Se
vidare under punkten Donation). Även oförutsedda kostnader under året har tillkommit.

Donation
Årets donation om 1 000 EUR har beslutats för inköp av svenska barnböcker översatta till
arabiska. Böckerna avses att överlämnas till barnbibliotek i Tunisien. Donationen kommer att
ske i samarbete med vår systeravdelning SWEA Tunisien och Mona Henning som förläggare.
Donationsbeloppet i sin helhet kommer dock från SWEA Rivieran.
Bakgrund till donationen är att förläggaren Mona Henning, efter nominering av SWEA Rivieran,
blev utsedd till Årets Svenska Kvinna för sitt engagemang att föra ut svensk litteratur/kultur till
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arabisktalande länder. En donation med nämnt innehåll föll sig därför naturlig. Donationen har
också blivet väl mottagen av företrädare för mottagarlandet. Pengar är reserverade och en
ceremoni där gåvan formellt överlämnas beräknas ske i mars 2014.

Årets Svenska Kvinna
Som ovan framförts blev Mona Henning efter vår nominering utsedd till Årets Svenska Kvinna
(ÅSK). Hon har avtackats av Sweor i sin bostad i Cannes och blev formellt utsedd som ÅSK under
Sverigemiddagen i Västerås.

Jubileet
SWEA Rivierans 10-års Jubileum den 6 och 7 mars firades i två dagar först i Cannes och dagen
därefter i Nice. Jubileet blev en storartad succé med 104 deltagande Sweor vid den minnesvärda
galamiddagen på Hotel Le Negresco i Nice.
Jubileet anordnades utöver våra ordinarie program och handhölls av en särskilt utsedd
kommitté.

Världs- och Regionmöte i Bologna m m
Vid världsmötet, inklusive möte för varje region (regionmöte), deltog från styrelsen ordföranden
och webmastern samt i övrigt ett tiotal medlemmar från SWEA Rivieran.
Ordföranden har deltagit i MEMAs telefonmöten som hållits varje månad förutom under
sommaren.
Ordföranden har också representerat SWEA Rivieran under Sverigedagen i Västerås då Mona
Henning fick sin utmärkelse och under stipendieutdelningen på Confidencen i Stockholm.

SWEA Rivierans hemsida
SWEA Rivierans nya hemsida blev färdigställd den 10 december 2013 och ersatte därmed den
tidigare Den nya hemsidan har inneburit mycket arbete för SWEA Rivierans webmasters Agneta
Skröder och Lena Nilsson.

SWEPET
Vår nättidning SWEPET har under året utkommit med ett nummer inför jubileet i mars. Därefter
har SWEPET blivit vilande, dvs. inget mer nummer har kommit ut.
Styrelsen har under det gångna året planerat för en nättidning av mindre format men har
beslutat att avvakta färdigställandet av den nya hemsidan innan nättidningen utformas.

Program
SWEA Rivieran har under innevarande år haft sammanlagt 29 programpunkter presenterade
enligt nedan och arrangerade av programgruppen inom styrelsen. 483 Sweor har deltagit i våra
aktiviteter. Nytt för i år är att SWEA Rivieran har haft vid vissa arrangemang i samarbetat med
Svenska Rivieraklubben.

Årets programpunkter
-

Promenad med efterföljande lunch i Villeneuve – Loubet
Galopp på Hippodromen
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Årsmöte
Museibesök i Mougins med efterföljande lunch
Vandring i Esterelbergen med efterföljande lunch
Lunchföredrag om Hedersmord i Antiken
Boule i Nice
Boule i Antibes
Promenad i Tourette
Lunch i Nice
Besök på Brocanten i Nice med efterföljande lunch
Föredrag av balettdansösen Johanna Björnson
Stadsvandring i Vence med efterföljande lunch
Föredrag om Carl Gustaf Wrangel och slottet Sko kloster
Heldagsutflykt med besök i Arles och Les Baux de Provence i sammabete med
Rivieraklubben
Monaco, utflykt med lunch och aktiviteter
Julmarknad i Ventimiglia med efterföljande lunch.

Som alltid har dessutom Vårmingel, Julmingel, Kräftskiva och Coffee Morning arrangerats, alla
mycket uppskattade och välbesökta. En återkommande mycket omtyckt aktivitet är också
bridgeträffarna anordnade av Ann Skogh med 74 deltagande på 6 träffar.
Programgruppen har under år 2013 planerat och fastställt arrangemang för våren 2014.

Övriga aktiviteter
Utöver programpunkterna enligt ovan har följande aktiviteter anordnats.
Lunch i Nice för nytillkomna Sweor anordnats av ordföranden och medlemsansvarig vid två
tillfällen.
Månadsbrev genom mail som ordföranden har skrivit till samtliga medlemmar förutom under
sommarmånaderna.
Riviera-Sweor har även detta år bistått med många arbetstimmar vid församlingens jul- och
påsk basarer.

Intressegrupper
SWEA Rivieran har intressegrupper inom matkultur och litteratur.
Mat
•
•
•
•

Spice Girls, lunchgrupp, sammankallande Catherine Blix Kallerman
Smaklökarna, kvällsgrupp, sammankallande Marianne Dahlqvist
Livsnjutarna, lunchgrupp, sammankallande Christina Appeltofft
Kronärtskockarna, lunchgrupp, sammankallande Gunilla Bohman

Litteratur
• Bokhållarna, Grasse-Valbonne, sammankallande Birgitta Engvall
• Lektriserna, Cannes, sammankallande Eva-Carin Näslund
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SWEA Rivierans valberedning
Valberedningen under 2013 har bestått av Ann Wastenson, sammankallande, Christina
Appeltofft, Elisabeth Carrick, Anna Lidgren och Margareta Mühlenbock.

SWEA Rivierans revisorer
Helena Berglund, Eva Turner har varit revisorer med Birgitta Kjellander och Eva Nordheim som
suppleanter.

SWEA Rivierans jubileumskommitté
Projektansvarig har varit Elisabeth Carrick med Anette Lifors, Eva Martinsson, Catherine Blix
Kallerman och Agneta Skröder som medlemmar i gruppen.
Stockholm den 26 januari 2014
Eva Oscarsson
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