
 

 

Kära London Sweor, 

Tack för ert förtroende att låta mig leda er under 2020. 

Jag ser fram emot ett händelserikt år där jag får möjlighet att träffa er medlemmar på 

någon av alla de aktiviteter vi planerar för året. Vi har redan hunnit med en väldigt 

trevlig fikakväll, vår bokcirkel har haft sin första träff för året och vi hade i torsdags 

vårt årsmöte med traditionsenlig middag. Tack alla ni som var där och bidrog till en 

fantastiskt trevlig kväll! 

SWEA är en fantastisk förening, vi är numera ca 7000 medlemmar över hela världen. 

Att vi är del av ett världsomfattande nätverk av kvinnor i alla åldrar, med spännande 

erfarenheter som vi som Sweor gärna delar med oss av glömmer vi emellanåt.  

Vi är också en förening som ständigt utvecklas. Under åren har SWEA bl a skapat 

bostadsförmedling för sina medlemmar, BUS (barn utomlands svenska språket), 

bokklubbar, konstföreningar mm. De senaste åren har vi också börjat med 

webbinarier i olika ämnen för våra medlemmar och SWEA Professional har startat i 

flera avdelningar runt om i världen.  

Jag skulle gärna vilja presentera mig själv för er. Jag bor i Chislehurst, Kent. Kvar i 

Sverige har jag två unga vuxna söner. Jag har en bakgrund som chef inom 

vårdsektorn och har fortfarande vissa uppdrag kvar i Sverige. Det ger mig den unika 

möjligheten att bo i England och arbeta i Sverige ca 1 vecka per månad. Det ger mig 

även tid att ägna mig åt att läsa, promenera, arbeta med SWEA och jobba volontärt 

för The National Trust.  

Jag ser fram emot att som ordförande i London medverka till att utveckla SWEA och 
skapa ett bra teamarbete i styrelsen. För mig är det viktigt att möta och ha en öppen 
kommunikation med våra medlemmar, bibehålla och utveckla det vi gör bra samt 
blicka framåt för att se hur vi ska möta framtiden. Medlemsvärvning, skapa 
kontaktnät och att utveckla SWEA Professional i London är områden vi planerar att 
arbeta med under året. 
 



Vi har flera nya medlemmar som tillkom under hösten och i år, som jag skulle vilja 

hälsa välkomna till SWEA London. De är: 

Fia Gulliksson Charlotte Birnbaum  Anita Olsson 

Anna Hirtenstein Christina Aasa Carlsson  Helen Karlsson  

Camilla Wulf Karin Odin Barnet  Berit Moback 
Katarina Söderström Alexandra Hummingson  Kim Page  

 

 
Glöm inte bort att anmäla dig till våra februari- och marsaktiviteter: 
 
4 feb  SWEA bokcirkel 
10 feb Kvällsfika 
24 feb  Fikaeftermiddag i operahuset, Covent Garden 
26 feb  Styrelsemöte - kontakta mig om du har något du vill att styrelsen ska 

diskutera 
3 mars  SWEA bokcirkel 
5 mars Musikal & Juliet 
9 mars Lunchträff 
16 mars Kvällsfika 
Prel mars Rundabordssamtal 
 
Ytterligare planerade aktiviteter är promenader, museer besök, bio, samt eventuellt 
Ascot, BBC Proms.  Vi kommer även att ha AW (After all), traditionsenligt 
nationaldagsfirande på någon takterrass, samt en vandring utanför London.  
 
Swea Professional kommer ha rundabordssamtal och eventuellt studiebesök. 
 
Programgruppen tar även tacksamt emot ytterligare förslag. 
 
Håll dig informerad om kommande aktiviteter via vår hemsida https://london.swea.org/  
alternativt vår Facebooksida SWEA London.  
 
Vill du kontakta mig når du mig enklast via london@swea.org  
 
SWEA MINNS 

Vår medlem sedan 10 år, Solveig Starborg lämnade oss i slutet av januari. 

Vi minns hennes värme, vänlighet och engagemang för andra människor. 

 
Varma hälsningar, 
 
Susanna Daag 
Ordförande 
SWEA London 
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