VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
SWEA Rivierans styrelse har under år 2016 sammanträtt 8 gånger, varav
ett var det konstituerande mötet för den nya styrelsen som valdes vid
årsmötet den 15 februari 2016,
I styrelsen från och med årsmötet 2016 har följande personer ingått.
Katarina Lodin
ordförande
Johanna Tunhammar
vice ordförande
Birgitta Stanghed
sekreterare
Irene Eriksson
kassör
Marita Mårtensson
ledamot, sammankallande i
programgruppen
Celie Felbo
ledamot t.o.m 2016-09-08, verksam i
programgruppen
Eva Tevell Sönne
ledamot, verksam i programgruppen
Elisabeth Wangel
ledamot, verksam i programgruppen
Christina Ternebrink
ledamot fr.o.m. 2016-05-18, verksam i
programgruppen (under Celie Felbos
frånvaro som resursperson, ersatte
därefter Celie Felbo som pga sjukdom
avgick som styrelseledamot).
Adjungerade till styrelsen har varit
Lena Nilsson
webmaster
Alice Psilander
medlemsansvarig
Charlotte Klippmark
SWEA Professional Rivieran.
Medlemskap
Antalet medlemmar per den 31 oktober 2016 var 205 st, inklusive 10
portomedlemmar.
Medlemsavgiften var under året 40 EUR.
Ekonomi
Årets resultat blev en vinst på 4,968.34 EUR att jämföra med budgeterad
förlust på 258.- EUR. Det positiva resultatet består av intäkter i samband
med vårt regionmöte samt försäljning av våra produkter.
Under regionmötet hade vi ett stort lotteri med många fina vinster som
resulterade i en vinst på Eur 1300.- av vilka Eur 650.- gavs till region
MEMA enligt vad som är föreskrivit i stadgarna.
Föreningens eget kapital uppgick vid årsskiftet till EUR 11,285.41.

	
  
Donation
Under 2016 gav vi inte någon donation då det var osäkert hur ekonomin
skulle komma att se ut. Då vi nu bl.a. tack var sponsorer och ett väldigt
bra lotteri har god ekonomi finns det möjlighet att göra en rejäl donation
under 2017. Vi kommer att be om förslag på årsmötet.
Regionmöte MEMA i Cannes
Tack vare en ambitiös projektgrupp som, förutom av styrelsen, bestod av
flera resurspersoner, genomförde vi ett mycket lyckat och uppskattat
öppet Regionmöte för MEMA i Cannes den 13-16 oktober. Det kom drygt
60 hitresande Sweor från både USA och Europa och vi hade under våra
olika aktiviteter mellan 30-60 Riviera Sweor som deltog i olika aktiviteter
både som värdinnor och deltagare. Vi hade även förmånen att få in flera
sponsorer som bistod med pengar, gåvor och fina lotterivinster.
Program
SWEA Rivieran har under 2016 haft sammanlagt 15 aktiviteter där vi i
snitt haft ca deltagare ca 15-20 deltagare, dessutom har vi genomfört ett
regionmöte med många programpunkter.
Årets huvudprogrampunkter
-‐‑   Afternoon tea
-‐‑   Årsmöte i Cagnes sur Mer
-‐‑   Semmel och bio kväll
-‐‑   Flera Bookswappar
-‐‑   Flera utflykter till bl.a. Citronfestivalen, Bordighera, Biot, mm.
-‐‑   Bridgeträffar
-‐‑   Bouleskola och Bouletävling i Antibes
-‐‑   Golfspel på Le Provencal
-‐‑   Vårmingel på Lido Plage i Nice
-‐‑   Coffeemorning hos Ann Wastesson i Vence.
Övriga aktiviteter
SWEA Rivieran har i år startat SWEA Professional Rivieran som är en
intressegrupp och riktar sig till alla som är intresserade av arbetsliv,
företagande och personlig utveckling.
Under året har de anordnat tre aktiviteter.
Under året har vi även sålt det mesta av våra produkter vilket också har
bidragit till vårt positiva resultat.
SWEA Rivierans valberedning
Valberedningen under 2016 har bestått av Vivianne Mandelieu,
sammankallande, Ulla Klingberg, Anna Karin Fast samt Eva Tevell Sönne
och Elisabeth Wangel som representanter från styrelsen.
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SWEA Rivierans revisorer
Eva Turner och Ingrid Malmros har varit revisorer med Eva Nordheim och
Gudrun Fahlback som revisorssuppleanter.
Menton den 30 januari 2017

för styrelsen genom
Katarina Lodin, ordförande
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