Verksamhetsberättelse 2018

Texten är skriven av Karin Högman förutom de avsnitt där annat namn anges.

1

SWEA London delar med sig av stöd, kompetens och vänskap

1.1

SWEA Internationals slogan är ”Lokalt stöd, global kompetens och världsvid vänskap”
och jag fick verkligen uppleva kraften av vänskapen som finns i SWEA då jag för första
gången besökte ett världsmöte som 2017 arrangerades i Perth. Sån fantastisk värme,
glädje och vilka häftiga kvinnor!

1.2

Det råder fortfarande en viss okunskap i vår omgivning om SWEA här i Storbritannien
och de som känner till SWEA verkar ha en oklar uppfattning om vad organisationen står
för. Det är få som riktigt vet vad SWEA innebär, vilka vi är och vad vi gör.
Vi kan alla bli bättre på att dela med oss, berätta om SWEA och sprida positiv
information både om det lokala och globala. Idag växer SWEA i världen vilket är
jätteroligt men tyvärr har London inte haft samma positiva resultat under 2017. Vi vet
sen tidigare att medlemsantalet går i vågor och hemvändartrenden har varit extra stark i
år, kanske pga. Brexit.
Den sittande styrelsen har försökt sprida kunskap om SWEA vid varje tillfälle som getts
för att öka medvetenhet om SWEA bland Londonsvenskarna. Glädjande är att vi får
medlemsansökningar från tjejer som bott och verkat många år i Storbritannien så
kanske börjar vårt gemensamma arbete ge frukt. Fundera på vad du kan göra? Om varje
medlem introducerar en väninna till SWEA så ökar vi medvetenhet med 100 %, vilket
vore en fantastisk framgång.
Under 2017 så har styrelsen haft ett fokus att genom nyhetsbreven lyfta både det lokala
men också den globala sidan inom SWEA. Det är lätt att man bara tittar på sin lokala
marknad och glömmer att vi ingår i Sveriges största ideella nätverk!
Styrelsen har också lagt en ny plattform för kunskapsöverföring till nya
styrelsemedlemmar genom dropbox. Förhoppningsvis ska detta kunna förenkla arbetet
för nya styrelsemedlemmar över tid.

2

Styrelsen

2.1

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Ordinarie ledamöter
Karin Högman
Josefin W Macdonald
Christine Marchal
Pernilla Iggström
Cecilia Ogvall
Anne Rylander
Åsa Bäck

Ordförande
Vice ordförande
Skattmästare
Vice skattmästare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Suppleanter
Anna-Karin Aksberg
Maiken Appleford (Hådén tom augusti 2017)
Susanne Bartholdt
Karin Sjölin
Anna-Karin Wikman
2.2

Styrelsen har haft nio möten plus det första konstituerande och har alternerat att ha
möten hemma hos varandra samt runt om på olika restauranger. Under året har det för
första gången testats att ha suppleanter, närmare bestämt fem stycken. Detta har gjort
att det varit lättare för styrelsen att vara beslutsför på styrelsemötena. Att vara
suppleant kan vara ett bra sätt att prova på styrelsearbetet innan man är säker på om
man vill ta på sig ”jobbet” på riktigt.

3

Administration

3.1

Rapportering till SWEA International har skötts av sekreterare Cecilia Ogvall,
skattmästare Christine Marchal och medlemsansvarig Maiken Appleford.

4

Arkivering

4.1

Digitaliseringen av SWEA Londons arkiv sköts av Joj Lind. Det är ett omfattande arbete
som beräknas vara färdigt i juni 2018.

5

Ekonomi – Christine Marchal

5.1

Christine Marchal (skattmästare) Pernilla Iggström (vice skattmästare) som tillträdde i
början på 2016 har fortsatt på sina poster och skött ekonomin på ett kompetent och
effektivt satt.

5.2

Resultatet för 2017 på cirka - £1,500 var bättre än det budgeterade resultatet på cirka £2,200. Det negativa resultatet berodde på en fortsatt hög stipendium utdelning samt
att det årliga obligatoriska SWEA mötet var i Perth i Australien. Att resultatet var bättre
än väntat berodde främst på att programaktiviteterna generat mer vinst och att resan
till Perth var mindre kostsam än budgeterat.

5.3

Budgeten for 2018 förväntas gå med vinst på cirka £1,500 jämfört med förluster de
senaste åren. Detta beror främst på att styrelsen beslutat att minska stipendium
utdelning till den tidigare nivån på £1,500, samt att höja medlemsavgiften till £50 från
£40.

6

Annonsering

6.1

Ingen webbannonsering har skett under året som gått.

7

Program – Anna-Karin Wikman

7.1

Programgruppen har under 2017 bestått av
Karin Högman (programansvarig)
Anna-Karin Wikman
Anette Tullgren
Åsa Bäck
Pernilla Iggström
Cecilia Ogvall
Helen Rennie-Smith.
Programgruppen har under året haft 4 sammankomster. Det löpande arbetet har
mestadels skett genom gruppens Facebookgrupp.

7.2

En huvudmålsättning är att få så många deltagare som möjligt på de aktiviteter vi
arrangerar men målsättningen är även att erbjuda bredd och regelbundenhet i
aktiviteterna. På så vis blir det lättare för fler att delta och underlättar för nya
medlemmar att komma in i SWEAs gemenskap. Bland de regelbundna aktiviteterna finns
bokcirkel, filmklubb, After All, promenadgrupper och luncher. Uppslutningen under året
i dessa grupper har varit mycket god och kommer därför fortsätta under kommande år.
Under hösten testade vi även idén ”Fika med SWEA”.

7.3

Därutöver har det arrangerats enskilda och uppskattade event som t.ex. besök och
mingel i Gudrun Sjödéns affär, utställning om Josef Franck på Fashion and Textile
Museum, besök på Tate Modern, Ascot, sommarmingel, besök i silversmidesverkstad,
Christmas at Kew och adventsmingel. Tyvärr blev den planerade kräftskivan i september
inställd på grund av för få anmälda.

7.4

Det finns flera informationskanaler för att annonsera om programverksamheten:
nyhetsbrevet som går ut till alla medlemmar, annonser på SWEA Londons hemsida samt
på vår Facebooksida. Vi har också konsekvent lagt ut bilder och en kort text från
aktiviteterna för att informera och locka fler till att delta.

7.5

Genomförda aktiviteter och events 2017
Januari:
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Juni:
Augusti:
September:
Oktober:
November:
December:

7.6

Bokcirkel, Madhatter Tea Party
Bokcirkel
Josef Franck utställning, After All Gudrun Sjödén, Tate Modern,
bokcirkel
Bioklubb, bokcirkel
Bioklubb, bokcirkel
Sommarmingel, bioklubb, Ascot
PROMS
Bokcirkel, Secret Gallery, bioklubb
Bokcirkel, fika med SWEA, bioklubb
Bokcirkel, bioklubb, silversmide, adventsmingel, Christmas at Kew
Bokcirkel, Secret Gallery, supper club

Lokala grupper
Promenader
Promenadgruppen träffas varje onsdag förmiddag och promenerar på̊ olika ställen i
sydvästra London. Ofta avslutas aktiviteten med en gemensam lunch. Gruppen tar en
paus under sommaren. Annika Persson Jägerud samordnar promenaderna.
Kafferep
Kaffegruppen träffas hemma hos varandra och fikar ihop ca 1 ggr/månad i sydvästra
London. Det är Nina Möller som samordnar kaffegruppen.
Lunchgruppen
Det anordnas lunchträffar i centrala och norra London vid några tillfällen under året. Det
är Anne Rylander som samordnar lunchgruppen
Promenad och lunchgruppen lägger ut info på SWEA Facebooksida inför sina träffar.
Kafferepsgruppen kommunicerar med e-mails och en egen Facebookgrupp. Även
promenaderna och lunchen har egna Facebookgrupper för dem som är med och deltar i
dessa aktiviteter.
Utöver ovanstående grupper så finns ytterligare en grupp i Buckinghamshire. Där
anordnas träffar den första onsdagen i varje månad hemma hos medlemmarna för att
umgås, diskutera böcker, och dricka kaffe. Det är Kajsa Höij som samordnar detta.

7.7

Programverksamhetens ekonomi
Ett mål är att programverksamheten totalt sett ska gå med vinst och det har uppnåtts
under året. Promenadgruppen, After All och bokcirkeln har varit kostnadsfria för
medlemmarna, medan de större eventen har haft en avgift. De event som varit öppna
för både medlemmar och icke medlemmar har haft en högre avgift för icke medlemmar.
För att ha styrning och kontroll på antal deltagare och ekonomi har vi använt en epostadress där medlemmarna anmält sig till events och aktiviteter. Detta har gjort att vi
fått en samlad bild över anmälningar och inbetalningar.

8

SWEA London Art – Pernilla Iggström

8.1

SWEA Art globalt är ett nätverk för alla skapande kvinnor. En inspirationskälla att börja
skapa och främja utbyte mellan konstnärer – för Dig som är professionell, för Dig som är
amatör, för Dig som just börjar – och alla däremellan. Alla SWEA Art-grupper är olika och
arbetar utifrån sina lokala förutsättningar.
Efter att SWEA London Art varit nedlagt i några år startade Pernilla Iggström under året
upp SWEA London Art igen.

8.2

SWEA Art har marknadsförts genom nyhetsbrevet som går ut till alla medlemmar,
annonser på SWEA Londons hemsida samt på vår Facebooksida. Vi har också konsekvent
lagt ut bilder och en kort text från aktiviteterna för att informera och locka fler till att
delta. I London har vi fokuserat på inspiration och besökt konstutställningar.

8.3

Genomförda aktiviteter och events 2017
Mars
September
December

Rauschenberg på Tate Modern
Secret Gallerytur i östra London 1 (Whitechapel och Leyden Gallery)
Secret Gallerytur i östra London 2 (Espaciao Gallery och Leyden
Gallery)

9

SWEA Professional – Josefin W Macdonald

9.1

Gruppen har under 2017 bestått av följande medlemmar:
Karin Högman
Anna-Karin Aksberg
Josefin W Macdonald
Helen Rennie-Smith
SWEA Professionalgruppen har under året haft fyra planeringsmöten.

9.2

Målsättningen har varit att erbjuda aktiviteter med inriktning på kunskap och utveckling
som kan vara till nytta i arbetslivet samt bidra med information och diskussion för de
som arbetar eller vill arbeta på den brittiska arbetsmarknaden.

9.3

Genomförda aktiviteter och events 2017
Mars
Maj
September

9.4

Workshop LinkedIn och nätverk
Arbetsplatsbesök WaterhouseYoung
Brexitdiskussion med jurist Tania Tandon och journalist Charlotta
Buxton

Aktiviteter som planeras 2018 inkluderar bla föredrag, arbetsplatsbesök. Antalet
deltagare på eventen 2017 har varit runt tio deltagare per event.

10

Medlemmar - Maiken Appleford

10.1

SWEA London var vid årsskiftet 106 medlemmar. I år har vi haft ett medlemstapp på
grund av stor omflyttning och utflyttning av medlemmar. Många har återvänt till
Sverige. Under 2017 har SWEA London inte haft några hedersmedlemmar.

10.2

Årsmötet 2017 beslöt att den nya medlemsavgiften för 2018 skulle vara £50. En rabatt
erbjöds dock för betalande under december månad.

10.3

Under året har det tagits fram ett välkomstbrev som skickas till nya medlemmar samt
ett hemflyttarbrev för att upplysa om de fyra lokala SWEA-avdelningarna som finns i
Sverige.

11

Stipendium

11.1

SOpendiekommiPén har bestått av Joj Lind (sammankallande), Anna Berglund, Rigmor
Rutlin, Helen Rennie-Smith och Karin Högman (ex officio). Stipendiekommittén har
sammanträtt vid ett tillfälle för att utse årets stipendiat.

11.2

Under året har ett stort arbete gjorts med att gå igenom och ändra informationstexten
på̊ webbplatsen om SWEA Londons stipendium. Detta resulterade i att vi fick in hela
tretton mycket bra ansökningar och det var en riktig utmaning för sOpendiekommiPén
att välja ut en stipendiat. Men efter en del diskussion så var vi helt eniga.

11.3

Årets stipendium har tilldelats Nadja Negash Rånes. Stipendiet har hon fått för att kunna
skapa ett barnbibliotek på Smultronstället, en svensk skola som erbjuder
kompletterande svenskundervisning. Du kan läsa mer om Nadja på SWEA Londons
webbplats.

11.4

Inga donationer har delats ut under året.

12

SWEA London produkt – Josefin W Macdonald

12.1

Efter att reflextofsarna sålt slut under föregående år beslutades att beställa ytterligare
300 tofsar med SWEA-berlock. Försäljning har genomförts vid event, världsmöte i Perth
och online. Försäljningen har uppgått till 131 tofsar under året.

13

Medlemsförmåner

13.1

Samtliga medlemsförmåner finns på̊ SWEA London webbplats

14

Resestipendium

14.1

Årsmötet 2017 beslutade att resestipendiet inte skulle delas ut under 2017.

15

SWEA-bladet London

15.1

Pappersutgåvan av SWEA-bladet London gavs ut för sista gången i januari 2016. Numera
publiceras artiklar på webbplatsen, se webbredaktörens rapport nedan.

16

Nyhetsbrevet

16.1

Nyhetsbrev har skickats ut via e-mail, totalt nio under 2017. Nyhetsbreven har handlat
om SWEA programinnehåll, information om olika kommande event och information från
SWEA International

17

Facebook

17.1

SWEA Londons Facebookgrupp är en mycket levande interaktiv kommunikationsplattform där medlemmar både kan ta del av information och även själva göra inlägg.
Facebookgruppen är en sluten grupp vilket betyder att inte vem som helst kan se vad
som skrivs i gruppen. Kravet för medlemskap är att men skall vara svensktalande kvinna
men man behöver inte vara medlem i SWEA för att vara med i Facebookgruppen.
Framför allt ses Facebookgruppen som en introduktion till medlemskap. Många av de
som är med i gruppen är nyfikna på̊ SWEA och vill se vad som är på̊ gång. Det är
styrelsens övertygelse att många av våra nya medlemmar har slussats in via Facebook.

17.2

Facebookgruppen är ett komplement till SWEA webbplats.

18

Webbredaktionen - Anne Rylander

18.1

Webbredaktionen har under 2017 bestått av:
Anne Rylander
Cecilia Camredon
Susanne Barthold
Helen Rennie Smith
Rigmor Rutlin
Ex officio

18.2

Webbredaktör
Webbmaster
Skribent
Skribent
Korrekturläsning
Karin Högman

Webbredaktionen har 2017 haft nio redaktionsmöten samt ett introduktionsmöte i
februari för den nya webbredaktören.

18.3

Webbredaktionens mål och strävan har varit att få ut rätt information på rätt plats på
hemsidan, som är vår primära sida och att uppdatera sidan ofta.

18.4

Webbredaktionen har uppdaterat de svenska och engelska texterna om SWEA Londons
stipendium, skapat en lista med viktiga telefonnummer och uppdaterat texter till
intressegrupperna och jobbat för att privata e-postadresser inte används på hemsidan.
Publicerade artiklar, foton och texter har haft återkoppling och visat på samband med
SWEA London och dess verksamhet. Från hemsidan har vi länkat till olika Facebooksidor
för att sprida information och marknadsföra vår förening och verksamhet.

18.5

I genomsnitt har webbsidan haft mellan 20-40 besökare per dag.
Tio i topp 2017
1. Program för hösten 2017 - med +1000 besökare under 2017
2. SWEA London Stipendium
3. Efter Brexit - möte med ambassaden
4. Genomförda aktiviteter 2017
5. 10 frågor till Karin Högman
6. SWEA Londons styrelse
7. Svenska restauranger
8. Medlemsansökan till SWEA London
9. Welcome to SWEA London
10. SWEA produkt

18.6

Nya reportage och texter under 2017
Helen Rennie-Smith skrev reportage om dansaren och koreografen Tommy Franzén som
var med i uppsättningen The Mad Hatter som besöktes av Sweor i januari.

Susanne Barthold skrev reportage om näringsterapeuten Anna-Karin Aksberg inför ett
event med SWEA Professional den 25 maj.
Cecilia Camredon intervjuade konstnären Pernilla Iggström om livet och
konstnärsdrömmar.
Karin Högman SWEA Londons ordförande skrev en krönika om att leva i nuet.
Helen Rennie-Smith intervjuade svensk/brittiska advokaten Tania Tandon inför SWEA
Professionals event om Brexit som hölls den 26 september.
Helen Rennie-Smith intervjuade Karin Högman och Josefin McDonald i serien 10-frågor
till.

19

SWEA International och VEMA

19.1

Året som gått - en kort sammanfattning till avdelningarnas årsmöten från SWEA
International.
SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt
syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

19.2

2017
•År 2017 hade SWEA ca 7000 medlemmar i 71 avdelningar.
•SWEA gav under året ut donationer och stipendier för cirka 2 miljoner kronor till olika
svenskrelaterade projekt i världen.
•Till Årets Svenska Kvinna valdes Nikoo Bazsefidpay, grundare av Tandläkare utan
gränser.
•SWEA Internationals stipendiater, som mottog 10,000 USD vardera, var:
•

Interkulturella stipendiet: Elin Marakatt.

•

Litteraturstipendiet: Ian Giles.

•

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna (dans): Agnes Rosendahl.

•SWEA Internationals årsmöte hölls i Rom den 1 april.
•Sverigemiddagen var i Helsingborg den 16 juni.
•Årets regionmöten arrangerades i samband med Världsmötet i Perth i 19 - 22 oktober.
•Ordförande var Christina Hallmert, SWEA Rom och vice ordförande Pia Wennerth,
SWEA Portland
19.3

2018
•SWEA Internationals årsmöte hålls den 21 april i San Francisco.
•Sverigemiddagen blir den 2 - 4 augusti i Västerås.

För att få veta var årets regionmöten arrangeras, kontakta er ordförande eller
regionordförande.
Alla medlemmar är varmt välkomna att delta i årsmöten, regionmöten och världsmöten!
Mer information finns på www.swea.org
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Framtidsutsikter

20.1

Alla kan bidra
Styrelsen vill fortsätta arbetet med att profilera SWEA London offensivt. Vi vill
upprätthålla och vidareutveckla relationerna till andra svenska organisationer och
företag, framförallt med bas i London men naturligtvis även övriga Storbritannien
Det är styrelsens ambition att ha en stabil ekonomi men samtidigt kunna hålla ungefär
samma akOvitetsnivå som tidigare. Stipendier och donationer är utgifter som bör
prioriteras.
Vi fokuserar på digitala kanaler såsom webbplats, Facebook och elektroniskt nyhetsbrev.
För att skapa ytterligare möjligheter i framtiden vill vi ytterligare utveckla den levande
och interaktiva kommunikationsplattform vi redan har.
En förening blir ju aldrig bättre än dess medlemmar gör den. Vi är mycket glada över nya
och gamla medlemmars initiativ att skapa ett levande aktivitetsutbud och det har gjorts
massor av fina aktiviteter under året.
Vi skulle också̊ gärna se lite fler deltagare på̊ de aktiviteter som görs. Vi skall i styrelsen
diskutera och se hur programutbudet skall se ut i framtiden. Har du tankar och idéer,
förslag på̊ aktiviteter eller kan delta som en eventresurs så kontakta gärna någon av oss i
styrelsen.
Ett fokusområde är också att öka antalet medlemmar. Alla kan hjälpa till med det. Glöm
inte att introducera svenska kvinnor du möter till att komma med på ett öppet SWEA
event eller att informera om SWEA vid varje tillfälle som ges.
Till sist vill jag tacka styrelsen för ett engagerat och bra jobb under året och alla ni Sweor
som är med och stöttar vår organisation. Utan er hade vi inte haft något SWEA London.
Tack alla för ett fint SWEA-år!

London, den 19 januari 2017
SWEA London styrelsen
Gm Karin Högman, ordförande

