
 

 

 

Kära London-Sweor, 

Vi har nu haft vårt första styrelsemöte med nya styrelsen. 
Ett härligt och kreativt gäng som jag ser fram emot att arbeta med under året. 

Först på agendan var att gå igenom SWEAs stadgar och våra respektive 
ansvarsområden. Vi började planera årets arbete och diskuterade hur vi ska göra för 
att nå ut till fler och planerade medlemsaktiviteter för våren och hösten. Dessutom 
hann vi diskutera om vi ska utveckla någon ny produkt. Som ni förstår var det högt i 
tak och idéerna flödade. 

Har du någon idé eller känner att du har tid att engagera dig, får du gärna kontakta 
oss i styrelsen. Vi söker för tillfället fler som vill engagera sig i webbgruppen och i 
programgruppen. 

SWEA Professional är i full gång med att planera aktiviteter. Under våren planeras 
två rundabordsträffar och ett studiebesök. Du kommer snart få en inbjudan att gå 
med i SWEA Professionals Facebooksida där alla kommande aktiviteter kommer att 
publiceras. 

I SWEA världen händer det som vanligt en hel del aktiviteter under året. 
Inte minst fyller vår grundare Agneta Nilsson 80 år den 5 mars. 

Sverigemiddagen äger rum i Malmö den 5-6 augusti, då SWEA Internationals stora 
stipendier delas ut samt vi uppmärksammar Årets Svenska Kvinna. 

Vårt regionmöte, VEMA, sker i år den 8-11 oktober i Wien. 

Efter att förra året ha deltagit på världsmötet i Dubai, vill jag slå ett slag för att som 
medlem delta i de internationella aktiviteterna. Förutom att det är väldigt trevligt och 
lärorikt så kommer du uppleva den världsvida vänskapen inom SWEA. 



Vi har fått ytterligare en ny medlem, som jag skulle vilja hälsa välkommen till SWEA 
London. Hon heter Sofia Caselli. 
Du vet väl att du kan hitta alla medlemmar i SWEAs medlemsregister? 
Du går in på https://london.swea.org/ och loggar in på medlemsregister. Där skriver 
du in din mailadress och ditt lösenord. Om du inte har ett lösenord kan du begära ett 
nytt. 

Glöm inte bort att anmäla dig till våra mars- och aprilaktiviteter: 

3 mars SWEA bokcirkel 
5 mars Musikal & Juliet (fullbokad) 
9 mars Lunchträff 
12 mars Guidad tur på Wellcome Collection 
13 mars SWEA London Kafferep i Sydväst 
16 mars Kvällsfika 
19 mars Webbinar om Google drive mer info på SWEA Int. 
19 mars SWEA London Styrelsemöte 
Prel mars Rundabordssamtal 
7 april SWEA bokcirkel 
7 april SWEA London Kafferep i Sydväst 
23 april SWEA London Styrelsemöte 
25 april SWEA International årsmöte, Budapest 
2 maj Vandring 

Har du förslag på eller vill anordna ytterligare någon aktivitet, får du gärna kontakta 
oss. 

Håll dig informerad om kommande aktiviteter via https://london.swea.org/ alternativt 
vår Facebooksida SWEA London.  

Vill du kontakta mig når du mig enklast via london@swea.org  

Varma Hälsningar 

Susanna Daag 

Ordförande  
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