
  

 

  

 

Kära vänner, 

Här kommer mitt aprilbrev som ni gärna får dela med 

era styrelser, kommittémedlemmar och medlemmar.  

  

Mycket har hänt den senaste månaden, både i våra privata liv men också i 

vårt SWEA-umgänge. Träffar har fått ställas in men många har kunnat ställas 

om till digitala möten som uppskattas av våra medlemmar. 

  

Tack vare vår idérika och energiska kommunikationskommitté erbjuder 

SWEA International fler webbinarier än någonsin. Alla tidigare webbinarier 

ligger nu på swea.org med en länk till Vimeo. Lösenordet för Vimeo 

är tillsammans. Var snäll och dela bara detta inom era avdelningar. Dessa 

webbinarier - för och med Sweor - är en fin medlemsförmån. Informera gärna 

i era medlemskommunikationer och slutna Facebook-grupper. 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c23cec5988&e=00e303c107


Länk till webbinarier. 

  

SWEAs årsmöte  

Årsmötet och arbetsmöten, som skulle ha ägt rum i Budapest med vår 

avgående och tillträdande styrelse, fick istället ske via Zoom.  

Vi hade sett fram emot att tacka av våra avgående regionordförande Anna 

Bergström, Eva Gram Toft och Anna Centerman, samt även tacka av våra 

f.d. ordförande och vice ordförande, Christina Hallmert och Pia Wennerth 

som avgick vid årsskiftet. Vi hoppas att kunna göra det senare i år. 

Under fyra dagar hade vi utöver det formella årsmötet produktiva 

diskussioner om det kommande arbetet tillsammans med de strax fem 

tillträdande nya regionordförandena. Från den 1 maj är våra sju 

regionordförande följande: 

  

VAME Annica Backlund, San Diego 

MAME Tina O’Malley, Chicago 

OAME Camilla Mörch, New Jersey 

VEMA Agnetha Hesselius, Barcelona 

MEMA Petra Cato, Luxemburg 

OEMA Anette Rydén, Athens 

ASOC Anna Frummerin, Bangkok 

  

Regionen Asien föreslog ett namnbyte och heter nu region Asien/Oceanien 

med förkortningen ASOC, eftersom det nu finns tre avdelningar i Australien.  

En överblick av SWEAs regioner finner du här. 

  

Nya kommittémedlemmar utsågs och hälsas varmt välkomna! Jag ser fram 

emot ett roligt och fint samarbete med den nya styrelsen och våra 

kommittéer.  

  

ÅSKa och stipendiater 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=f7bef1a154&e=00e303c107
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=6cb855a55f&e=00e303c107


 

På årsmötet tillkännagavs SWEA Internationals tre stipendiater och Årets 

Svenska Kvinna. 

  

• Årets Svenska Kvinna 2020 är Pia Sundhage, internationellt 

fotbollsproffs och legendarisk tränare och förbundskapten för Sveriges 

och även USA:s damlandslag. Nu tränare för Brasiliens damlag, i det 

land som hon själv mest förknippat med fotboll. Läs mer här 

• SWEA Internationals stipendium 2020 för forskning i svenska språket, 

litteraturen och samhället tilldelas Marie Lindskov Hansen, doktorand 

vid Humboldt Universitete i Berlin. Läs mer här 

• Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella 

relationer tilldelas Kristoffer Lieng som bedriver doktorandstudier vid 

Sorbonne, Paris. Läs mer här 

• Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna, genren Sång, tilldelas 

Jessica Elevant, som studerar sång på Operahögskolan i 

Stockholm. Läs mer här. 

Vi hoppas att vi kan dela ut dessa stipendier och utmärkelser på SWEAs 

årliga Sverigemiddag den 6 augusti som arrangeras av SWEA Malmö. 

   

 

 

Här kan ni se inspelningen av årsmötet  
 

 

Det är också min förhoppning att vi snart kan börja ses igen på riktigt, även 

om det till en början måste ske utomhus.  Vi brukar ha Valborg, vårluncher, 

nationaldagsfirande, midsommar och vi håller tummarna för att en del kan 

äga rum! 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d16e75def8&e=00e303c107
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=dec598e57c&e=00e303c107
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https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=67c751bdc5&e=00e303c107


 

  

Hoppas att ni kan njuta av våren i maj!  

 

 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International 

president@swea.org  
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