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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB-program 
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och 
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid 
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.

Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under 
hela läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna 
skolan och internatlivet genom gratis provboende.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00

www.sshl.se
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SWEA INTERNATIONAL SÖKER 
ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE

Du energiska Swea med SWEA-erfarenhet,  

HAR DU ...
�• lätt för att samarbeta och leda, samt är välorganiserad?
�• ett öppet och glatt sinnelag med nyfi kenhet på människor/Sweor i 

världen? 
�• god förmåga att lyssna och se till väsentligheter?
�• erfarenhet av att ha många bollar i luften samt hantera stress i vissa 

situationer?
�• upplevt ett stort internationellt SWEA-möte?
�• tid och energi

UPPSKATTAR OCH VÄRDERAR DU ...
�• SWEAs syften och verksamhet som Sverigefrämjande organisation
�• den positiva SWEA-andan, det globala nätverket och gemenskapen vi 

Sweor delar var vi än bor i världen?
�• glädjen och det stöd vi Sweor ger varandra både hemma i vår lokala 

avdelning samt avdelningar emellan?

Om du svarat JA på dessa frågor och känner att din utåtriktade personlighet 
och dina erfarenheter passar, så har nu Du Din chans att förvalta och 
vidareutveckla vår förening under en mandatperiod (2 år). 

Vi hoppas att du vill dela med dig och bidra till SWEAs organisation och 
därmed skicka ansökan till IO- eller VIO- posten för mandatperioden 1 
januari 2012 till 31 december 2013. 

HÖR AV DIG TILL VALBEREDNINGEN FÖR MER INFORMATION!

MEMA - Ankin Häusler, Berlin
MAME - Birgitta Sigfridsson-Harquail, Toronto
OAME – Mona Johnsson, New York
OEMA – Lalli (Ragnhild) Costoulas Svedling, Aten
VAME – Mari Orvendal, Seattle
VEMA – Margaret Sikkens Ahlquist, Holland
ASIEN – Madeleine Svensson, Beijing

VALBEREDNING@SWEA.ORG

Valberedningen tar också gärna emot förslag på lämpliga kandidater.

Skriftlig ansökan tillsammans med CV skall vara Kansliet tillhanda via 
e-post (o!  ce@swea.org) med kopia till Valberedningen (monaswede@
earthlink.net) snarast, men senast den 15 september 2011 för 
ordförandeposten och den 6 november 2011 för vice ordförandeposten. 

SWEAs ordförande, Åsa-Lena Lööf (president@swea.org) berättar gärna 
mer om posterna.
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LEDARE

SWEA I KORTHET
SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande 
kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. 
Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska 
ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät 
med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.
SWEA ger stöd vid ut  yttning och  ytt mellan länder, samt välkom-
nar och stöttar vid återkomsten till Sverige.
SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelse-
full resurs för det svenska näringslivet utomlands. 
SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisa-
tionerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges 
ansikte utåt och stärker banden till främmande länder. 

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning 
genom stipendier. 
SWEA har 7 500 kvinnor som medlemmar i 73 lokala avdelningar i 
34  länder på fem kontinenter. 
Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon 
har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA-insatser samt 
erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets Svensk-
Amerikan 2006. 
Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande.
SWEA Internationals ordförande sedan januari 2007 är Åsa-Lena Lööf.

Hej där ute i SWEA-land
Tidningen ni nu håller i handen är för er bara en av en rad  na tidningar genom åren. 
Men för mig är den helt unik, nämligen mitt allra första nummer som redaktör för 
Forum. Det har varit en intressant resa att få göra en tidning från scratch och att få 
jobba med så många trevliga och energiska Sweor över hela världen. 
Jag vill passa på att tacka min företrädare Anna Sjöblom, SWEA Milano och 
Erica Törnlöw, SWEA Holland, för deras stöd och hjälp under dessa månader av 
tidningsmakeri.
Utöver Forum arbetar jag som frilansjournalist för olika svenska magasin och 
tidningar. Jag har bott i Frankrike sedan början av 1980-talet och delar numera min 
tid mellan Provence och Bohuslän.

I det här sommarnumret kommer ni att få möta många intressanta Sweor. Ni kommer 
bland annat att få läsa om en svenska som levde för över 600 år sedan och som var 
en Swea före sin tid, en välberest och modig kvinna som bodde i Rom i 20 år. 
Och så blir det förstås en hel del artiklar från Malaysia med en massa härliga bilder 
och  na texter som kommer att väcka upp minnen för er som var där och kanske få 
oss andra att ångra att vi inte var med på resan.

För att fortsätta göra en bra medlemstidning är jag lyhörd för era funderingar kring 
Forum. Detta är ju er tidning, ett forum för Sweor, om Sweor och av Sweor. 
Jag hoppas även att ni kontaktar mig med tips om nya intressanta saker ni gör i era 
avdelningar, om ämnen ni vill att vi tar upp eller om personer ni skulle vilja läsa om i 
tidningen.
Tycker ni själva om att skriva är ni också välkomna att skicka in artikeluppslag så kan 
vi se hur det passar in i mixen.

Nu återstår bara för mig att önska er alla där ute i SWEA-land en riktig härlig sommar 
och en trevlig läsning i Forum framöver. 
 

 Elsa M.
ELSA MARECHAL, REDAKTÖR
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Jag önskar så, att ni alla hade kunnat komma och uppleva värmen 
och glädjen vid SWEAs Världsmöte i Kuala Lumpur i mars. Det 
är först på ett sådant internationellt möte som man inser SWEAs 
storhet; gemenskapen, nätverket, SWEA-andan och det helt unika 
med vår organisation som förenar utlandssvenskor över hela 
jorden. Till Sweorna i Kuala Lumpur riktar jag ett innerligt tack 
för ett fantastiskt väl planerat, förberett och genomfört VM/RM. 
Allt var så välordnat och fungerade så smidigt, ingenting verkade 
omöjligt och stämningen var på topp. Våra förmöten, regionmöten, 
årsmöte och workshops blev positivt konstruktiva sammankomster. 
Alla Sweor, unga som gamla och nya som gamla, var positiva och 
det kändes som om luften var full av energi. Låt oss ta vara på den 
energin och tänka framåt med fortsatt entusiasm. Den positiva 
respekt och tolerans som kändes Sweor emellan bådar gott för 
SWEAs framtid och vidare utbredning av SWEAs stora och unika 
nätverk.

Intressanta talare förhöjde Världsmötets innehåll ytterligare. 
De gav oss värdefull information om Sverigebilden och Sverige i 
förhållande till världen och till Asien i synnerhet, samt en nyttig 
omruskning av vårt invanda sätt att tänka och dra slutsatser. Vi 
uppmärksammades på hur Sveriges varumärke uppfattas globalt, 
vilket kan tyckas imponerande, när vi betänker att Sveriges 
befolkning endast utgör 0.14 procent av världens totala folkmängd 
men också leder till eftertanke när vi försöker förstå och sätta oss 
in i andra länders kulturer och sätt att tänka.

De, som inte satt med på möten, föredrag och workshops av olika 
slag, gjorde roliga och intressanta ut  ykter . De återvände mycket 
nöjda och fyllda av intryck till hotellet lagom till gemensamma 
kvällsevenemang, alla i sig mycket olika, men alla lika angenäma.

Till höjdpunkterna hörde välkomstpartyt runt poolen i hotellets 
trädgård med läcker buffé och gott om tid och rum för minglande 
vilket blev en härlig upptakt till mötet. Kan inte heller låta bli att 
nämna den fantastiskt eleganta lördagskvällen med underbar 
feststämning och en gudomlig malaysisk modevisning. Vilken fest!

Om allt detta kan ni läsa mer på andra sidor i tidningen. Här vill 
jag passa på att önska Forums nya redaktör, Elsa Maréchal varmt 
välkommen och samtidigt rikta ett hjärtligt tack till Anna Sjöblom 
för många  na Forum.

Vid årsmötet tillkännagavs årets litteraturstipendiat Milena Hadryan 
från Polen. Mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium 
för studier av interkulturella relationer är Lisa Andersson som 
forskar om migration. Båda stipendierna uppgår till USD 10 000 
vardera och delas ut vid SWEAs sommarmiddag i Göteborg den 10-
11 augusti.

USD 10 000 får också Melissa Jakobson-Velandia, en 21-årig 
pianist som tilldelas Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna 
vilket delas ut på Ulriksdal Slottsteater Con  dencen den 21 
augusti. 

Kära Sweor!

På årsmötet kunde vi också tillkännage namnet på Årets Svenska 
Kvinna (ÅSK) 2011, Christina Lampe-Önnerud, som har uppfunnit 
det första Svanenmärkta litium-jonbatteriet vilket inte innehåller 
vare sig PVC eller tungmetaller. Hon kommer också att få ta emot 
utmärkelsen på Con  dencen den 21 augusti. Läs mer om våra 
fantastiska stipendiater och Årets Svenska Kvinna här i tidningen. 

Alla SWEA-avdelningars sammanlagda stipendier och donationer 
uppgick under år 2010 till USD 172 000. Trots rådande 
ekonomiska förhållanden har vi till vår stora glädje dessutom 
kunnat bibehålla stipendiesumman på USD 10 000 vardera för 
SWEA Internationals tre stipendier. Stort tack till vår fondförvaltare 
Kerstin Eriksson-Splawn.

Från och med 2013 kommer SWEAs internationella världsmöten att 
förläggas till hösten. Ojämna år blir det Världsmöte/Regionmöten 
någonstans i världen och jämna år regionmöten arrangerade av 
den egna regionen. Värdar för 2012 års regionmöten är Toronto 
i maj och Philadelphia, Orange County, Beijing, Wien, Paris och 
Telemark till hösten.

Ni kan i detta nummer läsa en intervju med vår nya administrativa 
chef som i samarbete med kansliet ska lätta på den administrativa 
bördan i SWEAs växande och alltmer komplexa verksamhet. 

SWEAs mandatperioder rinner snabbt iväg och i höst är det åter 
dags för val av internationell ordförande ( det uppdrag jag nu har) 
men också vice ordförande. Nu kan jag omöjligen väljas om en 
tredje gång, så nu måste vi alla hjälpas åt att  nna kandidater till 
ovanstående poster. SWEAs valberedning har en representant i 
varje region. Meddela henne ert eget intresse eller tipsa gärna 
om andra Sweor som ni tycker skulle kunna vara lämpliga och 
intresserade av uppdragen. Valberedningen är i behov av stöd från 
en aktiv valrörelse, dvs ni alla Sweor runt om i världen.
Information om luncher, middagar, resor och Scoutjamboree i 
Sverige under sommaren  nner ni i SWEA-Nytt och på hemsidor. 
Jag hoppas att vi ses på något av dessa evenemang! 

Till sommaren far jag som jag brukar till Stockholms skärgård 
och Ljusterö där jag hoppas på en solig sommar med vågskvalp, 
vajande sommarängar, smultron och �”kylskåpskall  l�”.
Jag önskar att ni alla också får den sommar ni hoppas på!

Kära hälsningar
 

ÅSA-LENA LÖÖF, ORDFÖRANDE

Åsa Lena

ORDFÖRANDE
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Marie Wiberg berättar här om 
sina intryck från VM i Kuala 
Lumpur. Intressanta talare, 
livliga diskussioner och glada 
återseenden var bara några 
av ingredienserna från ett 
minnesrikt VM.

TEXT: MARIE WIBERG, SWEA SYDAFRIKA

FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LA 

Jag landade på morgonen i Kuala Lumpur 
och tog en taxi till hotellet. Det var en 
vacker färd på moderna motorvägar 
genom ett frodigt och grönt landskap, 
stora palmodlingar passerades och jag 

imponerades hur vackert man planterat 
kring motorvägen. 
Incheckning på hotellet och sedan blev det 
en kort promenad till grannhotellet, där 
SWEAs incheckning var. Det var redan 
några damer samlade och det hördes lång 
väg vart man skulle gå. Vi ! ck en väska 
med spännande innehåll. 
Det fanns möjlighet att följa med på en 
guidad dagstur och det gjorde jag. En 
härlig och rolig guide som visade oss 
Kuala Lumpur med omgivningar. Det var 
intressant att få en liten glimt av staden och 
höra lite av dess historia.
Nästa morgon var det dags för konferens. 
Det var första gången som man slog 
samman VM och RM och lite spännande 
var det att se hur det skulle fungera. 
Efter lite letande efter rätt lokal, så var 

vi i VEMA (Västra Europa) samlade 
i vårt rum. I rummen runt omkring 
var de andra regionerna samlade och 
det hördes skrattsalvor då och då. Vi 
hade gemensamma ka" estunder då det 
serverades ka" e och små läckerheter i 
form av bakverk. Efter lunch klarades våra 
årsmöten av. 
På kvällen var det mingel vid Hotel 
Mariotts pool med cocktailbu" é. Oerhört 
varmt, men det var första gången som vi 
hade tillfälle att se alla och det blev många 
glada återseenden. Stämningen var god och 
högljudd, som alltid med SWEA. 
På fredagen samlades vi på Hotell Ritz, alla 
tre hotellen låg i en bekväm triangel, och på 
förmiddagen ! ck vi lyssna till intressanta 
föreläsare.  Först ut var vår ambassadör i 
Kuala Lumpur Per-Arne Hjelmborn, han 

Lyckat VM i Kuala Lumpur 
VÄRLDSMÖTE I  KUALA LUMPUR
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höll ett engagerat anförande om Sverige i Asien och berättade att 
ambassaden skulle läggas ner där, i besparingssyfte, tråkigt nog i 
detta dynamiska område. Han berättade att det i dag ! nns 120 
svenska företag i Malaysia och att Sveriges fördel är vårt starka 
varumärke.

Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet (SI), som 
inte mindre engagerat berättade bland annat om att SI har som 
huvuduppgift att främja Sverigebilden, sprida kunskap om Sverige 
och att skapa svenska relationer utomlands. Vi måste ropa högt för 
att höras då vi endast är 0,14 procent av jordens befolkning, men vi 
är världens mest demokratiska och innovativa land. 

SE-bankens Anna Wisborn talade om att SE-Banken erbjuder 
bankkontakter för utlandssvenskar inom ! nans och placering. SE-
Banken hade dessutom sponsrat Fredrik Härén, näste talare.

Och sist ut, men inte minst var Fredrik Härén. Känd författare och 
idérik person med kreativitet som specialitet. Han ! ck oss att räcka 
upp händerna på frågan om vi tyckte att vi var kreativa, vilket vi 
efter hans föredrag insåg att så nog inte var fallet … 

Vi ! ck bland annat lära oss att copyright innebär copy right. 
Det var oerhört stimulerande att lyssna till honom och vi skrattade 
mest hela tiden. Fredrik skänkte sitt gage till SWEA då han var 
imponerad av SWEAs insatser i katastrofsituationer. Stort tack 
Fredrik.
Det var så roligt och stimulerande att lyssna på Fredrik, så gå 
gärna in på denna länk och lyssna http://www.youtube.com/
watch?v=C0jDJ-wsMYI.

Det serverades en utmärkt lunchbu" é med de mest sagolika 
desserter i form av små konstverk. Samma sak vid ka" epauserna – 
bakverken var helt underbart vackra. Alla smakade inte som de såg 
ut, men de # esta var goda.

Efter lunch var det dags för Workshops, ”SWEA idag–SWEA 
imorgon”, ”Medlemsrekrytering”, ”Sponsormöjligheter” och 
”Utbildning”. Vi delades in i grupper och det var ibland lite 
tveksamt om i vilken grupp eller i vilket rum vi skulle be! nna oss 
för att göra olika arbetsuppgifter. Det var roligt och givande, men 
kunde ha fått ta lite längre tid. Resultaten skall sättas samman och 
skickas ut till oss. 

AMBASSADÖR I MALAYSIA PER-ARNE HJELMBORN OCH HANS 
HUSTRU ANETTE HJELMBORN, SWEA KUALA LUMPUR

ANN-MARIE KJELLANDER, SWEA ROM CHRISTINA MOLITEUS, SWEA NEW YORK
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På kvällen vandrade vi i samlad trupp till Restaurang 
Hakka, en enkel kinesisk utomhusrestaurang. Jag undrar vad de 
andra gästerna tänkte när alla glada Sweor tågade in och höjde 
ljudnivån betänkligt. Ett gäng kineser hade någon sorts ritual med 
skålande för sig. Vet inte om det var en sång eller bara ljud. På 
vanligt SWEA-manér så stämde vi upp en sång efter varje tillfälle 
och första gången blev det förvånade miner från alla kineser i 
restaurangen, men sedan märktes det att det blev uppskattat. Det 
blir bra när så många Sweor sjunger tillsammans. 
På lördag var det dags för SWEA Internationals Årsmöte. Efter 
årsmötet tillkännagavs forskaren och innovatören Christina 
Lampe-Önnerud blir Årets Svenska Kvinna 2011. 

Även de tre stipendiaterna tillkännagavs. 2011 års stipendiater 
är Melissa Jakobson-Velandia (Sigrid Paskells stipendium inom 
Scenkonsterna), Lisa Andersson (Agneta och Gunnar Nilssons 
stipendium för studier av interkulturella relationer) och Milena 
Hadryan (Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen 
och samhället). Det blev också tid till en givande frågestund för oss 
åhörare.

Så var det dags för Festmiddagen. Det var imponerande att stå 
uppe på balustraden och titta ner på golvet där de festklädda 
Sweorna var samlade. Kypare gick omkring och bjöd på fantasifulla 
drinkar. När det var dags att gå in i matsalen ställde två undersköna 
malajiskor sig utanför dörren för att välkomna oss in i en 
magni! k matsal. Ett stort podium var uppbyggt och där ! ck vi se 
undersköna människor dansa asiatisk dans i färgsprakande kläder. 
En modevisning blev det med inhemskt producerade batikkläder. 
Fantasifulla skapelser som var till salu efteråt. Agneta Nilsson 
förärades en kaftan designad till hennes ära.
Middagen var utsökt  och med ett efterrättsbord som gick i samma 
fantasifulla stil som vi sett tidigare. Det blev lottdragning och två 
lyckliga vinnare gick hem med ett fantastiskt halsband och en 
vacker tavla. 
Det var en pampig avslutning på dessa dagar i Kuala Lumpur 
och jag tror att vi alla kände oss rätt så nöjda när vi gick mot våra 
hotellrum. 

Tack SWEA Kuala Lumpur för ett välgenomfört region/
världsmöte!

ANNIKA REMBE

MARIA PERSSON GULD, SWEA BOSTON, 
CECILIA BROWNING, SWEA WASHINGTON DC, 
FREDRIK HÄRÉN

AGNETA NILSSON, SWEA LA OCH EVA LINDER, FEST- 
KVÄLLENS TOAST MASTER SWEA KL/STOCKHOLM

ORMTJUSERSKAN MARAGRETTA SIMPSON, SWEA BOSTONMAUDE VANNMÄN, SWEA ÖRESTAD, ÅSA LENA LÖÖF, BARBRO WESTIN, 
SWEA TORONTO

SWEA Forum 1-11_1-17.indd   9 2011-06-09   01.45



10

VÄRLDMÖTE I KUALA LUMPUR

Ett års planering låg bakom 
SWEAs världsmöte.  Nu pustar 
Kuala Lumpur-Sweorna ut.

TEXT: ANNA SJÖBLOM, SWEA MILANO
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA KUALA LA

För Kuala Lumpur-Sweorna startade 
arbetet med att planera SWEAs världsmöte 
i januari 2010. Innan dess hade de skickat 
in ansökan till SWEA International med 
förslag på hotell- och konferensmöjligheter.  

Ett första led i planeringen var 
att läsa rapporter och tips från 
världsmötesarrangörerna i Amsterdam 
2007 och Washington 2009.  Sedan 
delade de upp sig i grupper utifrån 
intresseområden: administration/ekonomi 
under ledning av Anki Cederkvist, Maria 
Kjellberg Harkins och Lena Bergman-
Holm, bokningar som leddes av Nasha 
Abdullah, aktiviteter/information/
trycksaker med Gunilla Berglie och 
sponsring- och festgruppen som leddes av 
Madeleine Mandor" . 
Den sammankallande i varje grupp ingick 

också i en kärngrupp, VM-kommittén. 
Den bestod av totalt elva personer. Under 
året arbetade de olika grupperna med egna 
delmål och VM-kommittén trä" ades en 
gång i månaden.
– Alla ställde upp på det, det var positivt 
att alla var så stadiga i att trä" as varje 
månad.  Vi visste alla vad vi gjort och vad vi 
skulle göra, säger SWEA Kuala Lumpurs 
ordförande Maria Kjellberg Harkins.
– Alla som varit engagerade har gjort ett 
jättejobb, fortsätter hon.
Arrangörerna hade också ett stort stöd 
i Mimmi Svensson, regionordförande i 
Asien som avgick vid årsmötet. Hon är 
även medlem i SWEA Internationals 
kongresskommitté, också den viktig i 
planeringen.

Många svenskor kommer till Kuala 
Lumpur för en kortare period, ibland 
kanske bara något år eller två. Därför var 
det viktigt att världsmötesplaneringen 
inte skulle störa avdelningens reguljära 
verksamhet.
– Vi ville inte att alla skulle vara med 
och planera världsmötet, bland annat för 
att medlemmarna forfarande skulle vara 

intresserade när mötet väl skulle hållas. Alla 
i styrelsen var inte tvungna att vara lika 
engagerade och vi lät SWEA-aktiviteterna 
fortlöpa som vanligt, säger Maria.

Själv bestämde hon sig redan i början 
av året för att lägga mycket tid på 
världsmötesplaneringen.
– Jag var med i alla kommittér och var själv 
sammankallande i några av dem. Min roll 
var att ständigt veta vad som pågick och 
driva projektet framåt. Jag blev som en 
spindel i nätet, säger hon.

Mötesdagarna i mars gick också som de 
hade planerat.
– Jag blev nästan pa" . Jag hade oroat mig 
till sista minuten. Det kunde ju hända att 
saker gick fel. Vi visste ju hur vi ville att allt 
skulle vara, men inte hur slumpen skulle 
falla, säger Maria.

Under våren har Kuala Lumpur-Sweorna 
utvärderat mötet och pratat om vad som 
gick bra och vad som kunde ha gjorts 
bättre. Nu ser de fram emot att fortsätta 
SWEA-året med bland annat co" ee 
mornings, luncher och ut# ykter.

Noggrann planering 
bakom SWEAs världsmöte
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TEXT: LISBETH CLAESSON, SWEA HONG KONG FOTO:MARIA KJELLBERG-

HARKINS, SWEA KUALA LUMPUR, JOSEPHINE CARLSSON, SWEA STOCKHOLM

Dag 1, 20 mars. 
Upp tidigt på morgonen, klockan 10 gick # yget och vi anländer i 
Langkawi ett par timmar senare. När vi är framme ! nns det inga 
rum färdiga så vi går till restaurangen för att äta lunch. Alla är 
litet trötta och hängiga efter den fantastiska festmiddagen kvällen 
innan och alla andra dagar med fullt program. När vi är färdiga 
är det varmt och fuktigt värre och två Sweor får veta att deras 
matlagningskurs blivit inställd - men inga sura miner för det.
Ovanför oss bor Ulla med sin syster Marika från Los Angeles, 
jättekul eftersom vi känner varandra. Vi sover ett par timmar och 
det behövdes, sedan till receptionen där vi skall mötas för en tur på 
stan och middag. Innan vi hinner ge oss av dyker Maria Harkins, 
ordförande i SWEA KL, upp och följer med - mycket bra då 
hon vet vad man skall äta. Det blev en av Maria rekommenderad 
uterestaurang, seafood med goda friterade jätteräkor i vitlök, så gott 
att vi beställde en omgång till. Det blev sent, Inger från Stockholm 
hann förbruka två nycklar till sitt rum, det var lite strul med 
småsaker hela tiden - men som man bara skrattade åt. Nu är det 
natti-natti. Får se vad nästa dag har att bjuda på. 

Dag 2, 21 mars. 
Langkawi består av 98 små öar, två är bebodda och den ena är 
enbart en ! skeby. Inger och jag skall ut med segelbåt hela dagen 
och vi börjar med tidig frukost. Regnet står som spön i backen, 
kan det vara meningen att vi skall ut till öarna och bada, snorkla, 
klättra i djungelskogen och där även äta lunch? Det var bara att gå 
ombord när det värsta regnet var över och hoppas på bättre väder. 
Vi var sju personer på denna stora, mycket komfortabla segelbåt, 
bara Inger och jag från SWEA. Det blev en enorm upplevelse och 
efter en stund sprack himlen upp och det blev sol som brände. Vi 
! ck en underbar lunch. Vi satt vid uppdukade köksbord och stolar 
mitt i djungeln och åt lunch, det såg litet komiskt ut. Därefter en 
klättring i djungelberg, trodde jag aldrig jag skulle få vara med om. 
Vi hade egen strand där vi låg och # öt, solade, drack allt man ville 

ha, allt fanns. Hemresan tillbaka gick väldigt lugnt och Inger och 
jag låg på fördäck och solade och som vanligt när man mår så bra, 
somnade vi.
Sedan var det snabbt att byta om för det var dags att inta 
kvällsvarden som Maria Harkins hade ordnat på Bon-Ton, en 
riktig klassiker dit alla Sweor följde med. Lika trevligt och gott 
som tidigare, snabbt var denna kväll över och vi återvände till våra 
rum för nya upplevelser nästa dag. 

Min dagbok under resan till Langkawi 

LISBETH CLAESSON, SWEA HONG KONG, JOSEPHINE CARLSSON, SWEA STOCKHOLM, 
MARIE KJELLBERG-HARKINS, SWEA KUALA LUMPUR
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Dag 3, 22 mars. 
Idag tog Inger och jag sovmorgon, någon var som vanligt uppe 
med tuppen och badade redan i poolen, någon har promenerat på 
stranden, alla gör som de vill. Detta är ju en efterresa som vi valt 
att relaxa på. Inger går till poolen men det regnar. Vi andra fem, 
Maria, Ulla, Marika, Josephine och jag, åkte in till staden. Först 
provade vi fotre# exologi, det var skönt men kändes - hårda tag av 
de som masserade fötterna. Sedan gick vi och ”gjorde öronen”.  Vi 
! ck ligga på var sin brits och ha vaxljus i örat som skulle brinna ner 
och ta bort vax från örat. Funkade det?  Ja, faktiskt.  Varje ställe vi 
kom ut från så ösregnade det ute, snabbt en lunch och hem för att 
lägga mig på spa och få kroppsmassage. Denna kväll var tänkt att 
ha barbecue på stranden men det gick inte eftersom det fortfarande 
stod som spön i backen. Det blev halvt ute och halvt inne men lika 
kul för det!  Denna kväll var också fem Sweor från Costa Blanca 
med.  Kvällen förlöpte lika trevligt som vanligt och belåtna gick vi 
hem.  Vi som åker hem imorgon måste packa men det är # era som 
stannar några dagar till. Tidig start imorgon.

Dag 4, 23 mars.
Tidig frukost, vi säger adjö till # era som stannar kvar. Inger och jag 
har sällskap till # ygplatsen, hon åker direkt till Singapore och jag 
hem till Hong Kong. Det var en lång dagsfärd och jag kom hem 
vid 9-tiden på kvällen. 
Ett jättestort tack till alla KL-Sweor för ett underbart trevligt och 
roligt världsmöte och för efterresan till Langkawi. 
Tack för denna gå ng - på återseende!

 

VÄRLDMÖTE I KUALA LUMPUR

LISBETH CLAESSON, SWEA HONG KONG ELLINOR ELLEFSON, SWEA ARIZONA, 
JOSEPHINE CARLSSON, SWEA STOCKHOLM

INGER HEDIN, SWEA STOCKHOLM, GUNILLA WESTERLUND, BARBRO WESTMAN, ANNE-MARIE HILLERSTRÖM, ALLA SWEA COSTA BLANCA, LISBETH CLAESSON, SWEA HONG 
KONG, JOSEPHINE CARLSSON, SWEA STOCKHOLM
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Dag 1
När vi landade på Kota Kinabalu var det halvmulet, men varmt och 
fuktigt. Bussar tog oss till ett fantastiskt hotell, Sutera Harbour 
Resort, som ligger på stranden och har två stora pooler. En exotiskt 
klädd herre spelade ljuv musik på ett instrument som jag aldrig 
sett maken till. Vi ! ck 20 minuter på oss att gå till våra rum och 
komma tillbaka iklädda badmundering för att för# ytta oss till den 
båt som skulle ta oss ut till ön Manukan. 
Vid ankomsten bjöds vi på en läskande fruktjuice. Där var redan 
många som snorklade och det skulle vi också göra – men först 
skulle vi äta lunch. 
En härlig bu" é var uppdukad under pinjeträden. Det bjöds på 
massor av grillade godsaker, från skaldjur till kött. Stora runda bord 
var dukade med riktiga tygservetter och så började festen. Gott! 
Efter lunchen var det dags för bad och snorkling. Vattnet var 
inte så varmt som vi trott, men helt badbart. Jag # öt behagligt 
omkring på rygg – lätt viftande med händerna. Medan vi väntade 
in Sweorna i hamnen hade jag redan sett de mest fantastiska ! skar 
vid strandkanten. Ett stort mörkt moln seglade upp över fastlandet 
och en del blixtar syntes – sedan kom regnet till ön. Vi blev 
genomblöta under båtfärden tillbaka – det gick inte att titta framåt 
för regnet. Någon stämde upp en sjömanssång och vi sjöng, medan 
regnet piskade in på oss.
Det blev en varm dusch och drink i baren under glatt prat igen – 
allt kallt regn var glömt. 

Dag 2
När vi vaknade på morgonen var kläderna från gårdagen 
fortfarande våta. Utanför det kalla rummet var det ljuvligt varmt – 
men fuktigt. Tala om tropiskt klimat. Efter frukost körde bussarna 
fram. Den fuktiga klädseln förvandlades till kallt våtomslag i 
luftkonditioneringen.
Det var mörkt ute och det kändes lite snopet att vi knappt hunnit 

se vårt vackra hotell i dagsljus - nu var vi redan på väg därifrån. 
Borneo är en kuperad ö, och från # yget till Sandakan kunde vi se 
alla grönklädda berg. Vi såg även det högsta berget i Sydostasien, 
Kodat Gunang Kinabalu, 4 095 meter över havet. Det var mycket 
regnskog och palmodlingar – palmolja är den huvudsakliga 
inkomstkällan här. 
Väl framme i Sandakan blev det en bussresa till Sepilok Orangutan 
Rehabilitation Centre, och en kort promenad in i regnskogen på 
uppbyggda träramper. 
Vi blev varnade för att vidröra växtligheten, det är mycket som 
sticks och bits och som kanske inte syns vid första ögonkastet. 
Växtligheten var imponerande. Höga träd och alla dessa 
slingerväxter som tog sig upp med hjälp av värdträden.
På väg till apornas matningsplats, såg vi en orangutangmamma 
med en unge i famnen, de satt högt uppe i ett träd. 
Matningsplatsen var ett uppbyggt trädäck runt ett träd. Där var 
redan full fart på makaker, en liten aggressiv apa. De var roliga att 
titta på, det var många av dem som uppförde sina cirkuskonster 
för oss. De gjorde även oanständiga saker på själva matbordet … 
men behållningen var ändå de yngsta som lekte med varandra och 
gjorde hårresande saker utan att ramla ner från de rep och lianer 
som de behärskade till fullo. 
Två orangutangmammor med bebisar, tog sig fram och avvaktade 
en bit ovanför innan maten kom fram. De har full kontroll på 
vilken tid maten serveras. Matmannen kom med hinken och 
honorna kom fram. Det var bananer och papaya som serverades. 
Den ena honan ro" ade åt sig all papaya, hon hade händerna fulla. 
Den andra lyckades norpa åt sig några, men ! ck nöja sig med 
skalen och bananerna som tydligen inte var så populära. När hon 
försökte komma åt annat ! ck hon smäll på ! ngrarna. 
Efter en stund kom en hanne och tog för sig. Det var ingen tvekan 
om vem som var herre på täppan, de papayabitar som var kvar lade 
han beslag på. Vi ! ck berättat för oss att man medvetet matade 

Våra dagar på Borneo
TEXT: MARIE WIBERG,SWEA SYDAFRIKA FOTO: KERSTIN ALM,SWEA LA

ULLA STERNER, SWEA ISRAEL, BIRGIT HÖJER, SWEA PERTH, YVONNE HAGMAN, SWEA LA, INGELA PERSSON, SWEA HONG KONG, KRISTINA PERSSON, SWEA HONG KONG, ELISABETH 
DRONGE, SWEA NEW YORK, KRISTINA HÖRLIN, SWEA PERTH, RIGMOR JOHNSDOTTER, SWEA STOCKHOLM, BRITT-MARIE ERIKSSON BATLE, SWEA MALLORCA, GUNILLA WIINBERG, SWEA 
MALMÖ, BIRGITTA ODQVIST, SWEA NEW JERSEY, ANNAKARIN MADSEN, SWEA BELGIEN.
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VÄRLDSMÖTET I KUALA LUMPUR
med olika, även mindre goda, saker för att få dem att tycka det vore 
bättre att gå tillbaka ut i djungeln för att ska" a egen mat. 
Sedan åkte vi buss ner till en by som var byggd på pelare i 
vattnet. Vi delades upp på två båtar och satte fart mot # oden 
Kinabatangan, Malaysias näst längsta # od. Båtarna hade vardera 
två 85 hästars motorer och det gick undan. Längs # oden växte det 
mangrove och bakom dem regnskog med inslag av palmskog. Vi 
såg grupper med näsapor, Proboscis monkey, som bara lever här. 
Vi kom fram till Abai Jungle Restaurant, där vi trä" ade den andra 
gruppen för gemensam lunch. Underbart goda räkor och ! sk från 
# oden – fångade av ortsbefolkningen – och rikligt med färsk frukt 
som smakade ljuvligt.
Sedan fortsatte vår grupp upp längs # oden i över en timme mot 
Sukau och Riverside Lodge där vi skulle övernatta. 
Det var tropiskt, vackert och fuktigt, det droppade från träden. 
Husen låg utspridda och sammanbundna med trägångar. Återigen 
var jag tacksam att vi slapp gå på marken. Rummen hade dusch, 
vattentoalett och # äkt i taket. I övrigt var det mycket spartanskt, 
men helt okej. 
Innan solen gick ned gjorde vi en ut# ykt på # oden och en 
avstickare in på Mananggul# oden. Det var i öppna båtar och så 
rofyllt och vackert. Vi såg # era # ockar med näsapor. De höll på att 
sätta sig på nattkvist. Det gör man med fördel i ett visst träd, som 
är lite glest i bladverket och lite klent upptill. Detta för att undvika 
boaormar och trädleoparder. 
Till middag skulle alla, män som kvinnor, vara klädda i sarong. 
Guiden visade olika sätt att drapera sarongen. När vi kom till 
”matsalen” som inte hade väggar, var samtliga gäster iförda sina 
saronger. Det såg väldigt trevligt ut och variationerna var många. 
En härlig bu" é var uppdukad, med den goda, lokalt fångade ! sken, 
räkor med mera. Kvällen blev trevlig som vanligt och det sjöngs 
även några svenska visor.

Dag 3
Nästa morgon ! ck vi sova ut. Efter frukost blev det skrattyoga 
som leddes av Ann-Marie Kjellander, SWEA Rom. Alla tyckte 
det var roligt, inklusive personalen och guiden – som deltog med 
kameran i hand. Skratt smittar verkligen. Vi gick om bord i båtarna 
för färd tillbaka till Abai Jungle Lodge. Jag hade gärna stannat här 
en längre stund och njutit av de vackra växterna och stillheten och 
tittat på när # oden # öt förbi.
Den här dagen skulle vi åka över till byn Abai på andra sidan 
# oden, där vi skulle besöka byn och plantera träd i ett speciellt 
projekt. Det regnade och vi ! ck vänta – till slut kunde vi inte vänta 
längre utan åkte över i alla fall. Det lugnade ner sig för att sluta 
helt medan vi lyssnade till sedvänjor, litet om byn och hur lodgen 
kommit till. 
Sedan var det dags att plantera träd. Den lilla gräsplätten var 
vattensjuk och vi sjönk ner i leran. När plantorna har växt till sig 
# yttas de till nästa område och sedan planteras de ut i regnskogen. 
Man försöker bygga upp ny regnskog för att det skall ! nnas mat 
till bland annat de orangutanger de vill få tillbaka ut i friheten och 
näsaporna, som ! nns i begränsat antal. De senare går dessutom inte 
att föda upp i fångenskap eftersom de vatten- och matvägrar och 
dör efter en kort tid i fångenskap. 
Vi valde ut varsin Dillenia Excelsa-planta (Flowering plants) och 
kunde välja om vi ville plantera själva, eller få hjälp. Gropen, som 
redan var grävd – var fylld med lervatten efter allt regnandet. 
Vi ! ck ett personligt nummer på plantan och kan i framtiden gå 
in på internet och ta reda på om den har överlevt. Jag hoppas att 
den inte drunknade i den vattenfyllda grop som jag stoppade ner 
den i. Jag blev som en femåring på nytt och glömde allt som kunde 
gömma sig i leran. 

YVONNE HAGMAN, SWEA LA OCH RIGMOR JOHNSDOTTER, SWEA STOCKHOLM

ANNETTE ÅSBERG, RO VAME OCH SOFIA KRALL, AO SAN DIEGO,

YVONNE HAGMAN, SWEA LA
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På eftermiddagen skulle det bli en båtfärd för att titta på elefanter, 
men vädret var osäkert så jag bestämde mig för att stanna kvar på 
lodgen och bara njuta. De som trotsade regnet ! ck lön för mödan – 
de ! ck se 15 minielefanter med ungar som badade och trumpetade. 
Efter ännu en utsökt middag tittade vi på eld# ugor – de var som 
en blinkande julgran utan den övriga dekoren. Det var magiskt 
att sitta där i det kolsvarta mörkret och titta på dem. Nåja, helt 
kolsvart var det inte – några ljus från byn mittemot gjorde att vi 
anade konturer och i dem såg vi några # addermöss som dök över oss. 

Dag 4
Vi skulle ut på # oden och åka till en fantastiskt vacker sjö, Pita.  
Det ösregnade – som det gjort hela natten. Jag steg upp, tvättade 
mig och skulle just klä på mig då min rumskompis sade att inget 
skulle få ut henne i det här vädret. Då ändrade jag mig och tänkte 
detsamma. Vi skulle fortsätta till # yget någon timme senare och 
det kändes inte lockade att resa med våta kläder. Ja, allt var fuktigt 
– nästan sjövått, även det som hängde på tork. Jag kröp ner igen 
och somnade om. De som trotsade vädret berättade hur vackert det 
var och att det inte hade regnat.

Båda grupperna samlades och vi satte oss i båtarna för färd 
tillbaka till Sandakan. Där besökte vi ett högt beläget kinesiskt 
tempel, Puuh Jih Shih Temple, med panoramautsikt. Templet var 
mycket vackert och de började en gudstjänst precis när vi kom. 
Några bilder och sedan snabb färd mot lunchen, som vi hade en 
halvtimme på oss för att äta. Sedan mot incheckning och kaos, som 
vanligt. Inte förrän efter incheckningen ! ck vi veta att planet var 
försenat i fem timmar.  Tänk så vi hade kunnat njuta av lunchen 
om vi bara vetat …
En enastående tjänsteman lyckades boka om några Sweor som 
hade anslutnings# yg att passa, och oss andra, till ett tidigare plan. 
Det ösregnade utanför fönstren, men vi kom iväg som vi skulle och 
det var förstås iskallt på planet…

För mer information om Sandakan:http://www.sitoursborneo.com/
public/accom3.asp  
På WWF:s hemsida kan man läsa mer om allt som rör Borneo: 
http://www.wwf.se/vrt-arbete/var-arbetar-wwf/asien/
borneo/1131590-borneo-naturen

GLADA KOCKAR

ANNAKARIN MADSEN, AO BELGIUM OCH 
RIGMOR RUTLIN, SWEA LONDON
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TEXT: ANN WINSTANLEY,  RO MEMA FOTO: MARIA NORDSTEDT, SWEA KUALA 

LUMPUR

Den 17 mars samlades vi till regionmöte i Kuala Lumpur. Det 
var kul och uppmuntrande att se 11 av 14 avdelningar i denna 
från Europa avlägsna stad. Stämningen var fantastisk och alla 
var inspirerade att göra det här till ett bra möte. Mötesdagen var 
omringad av aktiviteter som hela organisationen deltog i men den 
här dagen var för regionerna och det var mycket kul att trä" a de 
nya avdelningsordförandena som kommit in vid de olika årsmötena 
ute i SWEA-land.
Förmiddagen började med ett förmöte som upptogs av diskussioner 
kring ämnen som vi i regionen tyckte var angelägna och vi utsåg 
två små arbetsgrupper till, att var och en, arbeta fram en motion 
till SWEA Internationals årsmöte 2012. Den ena handlar om hur 
vi skulle kunna förbättra och kanske förenkla resebidragsgivande 
till avdelningsordförande till RM och VM och den andra om 
möjlighet för en annan styrelsemedlem att få fullmakt att 
representera sin avdelning vid ett RM om avdelningens AO eller 
vice AO inte kan komma. 
 Alla deltagarna ! ck den nya PIC-boken samt ett  kompendium 
med information som hjälper till att göra avdelningsordförandens 
liv lite lättare. 
Christina Moliteus, som representant för PR-kommittén, besökte 
vårt förmöte och gav oss det nya material som kommittén just 
har kommit fram med.  Nya mappar med vackra bilder och en del 
ny eller omarbetad information. Alla kommer att få ta del av den 
genom avdelningsordföranden.  En av våra nya AO, Annakarin i 
Belgien, passade på att föreslå att SWEA också arbetar fram en 
pro" sig powerpointpresentation som kan läggas på en CD eller 
i ett USB-minne för att användas som rekryterings- och/eller 
sponsringsverktyg.
Efter en härlig malaysisk lunch hade vi sedan det formella 
årsmötet. 

Under en del av mötet ! ck vi besök av Agneta Nilsson och Maude 
Vännman som tillsammans med Åsa-Lena Lööf och Gita Paterson 
ambulerade mellan de olika regionernas möten. Dagordningen 
var mer eller mindre den vanliga. Vi gick igenom de rapporter 
som kommit in, godkände diverse protokoll och varje ordförande 
presenterade sin avdelning och dess aktiviteter.  Det senare är alltid 
intressant och ger ett bra utbyte av idéer. Eftersom vi hade tagit 
förmötet som forum för våra diskussioner var årsmötet ganska fort 
avklarat. 
Sweorna i Kuala Lumpur, under ledning av en VM-grupp, hade 
verkligen anordnat ett underbart möte med fantastisk service och 
! n stämning. 

TEXT: BARBRO WESTIN, SWEA TORONTO FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LA

MAME gratulerar kongresskommittén till ett mycket välplanerat, 
trevligt och underhållande möte i Kuala Lumpur! Detta var ett av 
de bästa världsmöten jag varit med på och kombinationen med 
regionmöten var också en succé.  
Jag, Barbro Westin, var utsedd till mötesordförande eftersom 
Tina Klintmalm inte kunde närvara. Sju avdelningsordförande, en 
vice AO, en vice sekreterare och vår regionkassör deltog i givande 
diskussioner både under förmöte och årsmöte. 
Christina Moliteus, PR-kommitténs representant, besökte 
vårt förmöte och gav oss den nya PR-mappen med den vackra 
blomman och några exempel på informationsblad som kan läggas 
i mappen. Ett stort TACK till Tina O’Malley AO i Chicago, som 
lagt ner många timmar på utarbetandet av detta PR-material. Vi är 
stolta över att ha henne i vår region. 
Tidpunkt för nästa regionmöte i Toronto diskuterades. Alla var 
överens om att ett vårmöte i maj 2012 blir bra. Detta sammanfaller 
med Torontos 30-års jubileum. En efterresa till huvudstaden 
Ottawa för att titta på tulpanfestivalen planeras. 

MEMA Regionmöte

MAME Regionmöte

FRÅN VÄNSTER INGER MAIOLI, RIMINI, TOVE SJÖVALL, MALMÖ, SUSANN STELLING, KÖLN/BONN (SYNS INTE PÅ BILDEN MEN HON VAR DÄR), GUNILLA MINZARI, ISRAEL, 

ANNAKARIN MADSEN, BELGIEN, ANN WINSTANLEY, RO MEMA, ANN-SOFIE CLEVERSTAM-WIKSTRÖM, PARIS, KRISTINA VON WREDE, BERLIN, CHRISTINA HALLMERT, ROM, 

HELENA FRIBERG, LUXEMBURG, SIV ARVELID, ÖRESTAD, ANITA KASPER, FRANFURT/HEIDELBERG

REGIONMÖTEN I KUALA LUMPUR
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Kompendiet ”Världsmöte och sju Regionmöten i Kuala Lumpur 
2011” gicks igenom och där ! nns många bra artiklar som 
kan tas upp både i lokala styrelser och med medlemmar på 
informationsmöten.
En diskussion hölls om styrelsemedlemmar som inte är aktiva 
och ordförande som känner att de gör allt jobb. Hur får man alla i 
styrelsen att svara på e-post inom rimlig tid och vad är rimlig tid? 
Ett alternativ är då att komplettera med telefonkontakt. 
Vidare föreslogs att valberedningen har arbetsbeskrivningar 
som används vid rekrytering av styrelsemedlemmar för att göra 
det lättare att se vem som passar till olika poster. Man kan ha 
kommittéer som inte består av styrelsemedlemmar och den som är 
ansvarig för en kommitté kan då vara inkallad på ett styrelsemöte 
när beslut ska fattas gällande den kommitténs arbetsuppgift. 
Många (speciellt stora avdelningar) har svårt att rekrytera kassör/
skattmästare för det är så mycket jobb med bokföringen. En extern 
! rma för bokföringen kan anlitas och kassören kan då enbart ha 
hand om till exempel inbetalningar och utbetalningar. 
Hur håller man ordning på alla dokument, ! ler och hur sköts 
inbjudan till evenemang? En avdelning använder sig av ”Big Tent” 
för medlems! ler, kommittéer, subgrupper, arkiv av ! ler och mallar 
och det är gratis. Någon använder ”PunchBowl” för utskick av 
inbjudningar till aktiviteter medan andra använder evite.
Mellan förmöte och årsmöte ! ck vi en härlig malaysisk lunch. 
Årsmötet besöktes av bl.a. Åsa Lena Lööf och Gîta Paterson. 
Punkterna på dagordningen var välplanerade och avlöpte snabbt. 
Det ”bästa” var när varje avdelning presenterade sin rapport. Det 
är alltid stimulerande att höra vad andra avdelningar har för 
aktiviteter. 

Sammanfattningsvis var både förmöte och årsmöte mycket lyckat. 
Sammanhållningen i regionen MAME är fantastisk! 

1,6 & 2,6 miljonerklubben

Vi tar upp livsstilsfrågor som stress och livspusslet
och kvinnoperspektiv i medicinsk forskning.

Vi verkar för ett holistiskt seende. Bli medlem!

Utlandsmedlem 350 kr/år, Medlem i Sverige 200 kr/år.
Du får: Tidning 4 ggr/år + Newsletter

www.1.6miljonerklubben.com +46 8 20 51 59

Woman in Red, för kvinnohjärtat! Nål 30 kr plus porto
Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa, PG  90 01 52-0

NEDRE RADEN: EVY ENGBERG, SOUTH FLORIDA, KICKI CASANO, NEW ORLEANS, BARBRO WESTIN, TORONTO, KATRI OLANDER SERENIUS, SOUTH FLORIDA, MARIANNE 

MANNERHEIM, TORONTO. BAKRE RADEN: LISE-LOTT MEYER, DALLAS, CHRISTINA MAI, MICHIGAN, JOHANNA CARLANDER-DAVIS, DALLAS, ANNA TALLENT, AUSTIN, TINA 

O�’MALLEY, CHIGAGO, CAMILLA MANLY, DENVER, ÅSA DAHLBERG-SCHMIDT, MINNESOTA.
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TEXT: INGRID WESTIN, RO OEMA FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LA.

Region OEMA (Dubai, Istanbul, Athen, Budapest, Genève, 
Zürich, München, Warszawa, Moskva, Västerås och 
Stockholm) ! ck i år hälsa # era nya AO välkomna. Det har 
bara gått sex månader sedan RM i Istanbul men någon brist på 
diskussionspunkter hade vi inte.  Är det inte nya IT-idéer som 
diskuteras så är det förslag till donationer eller stipendier.  
På vårt förmöte presenterade avdelningarna sina rapporter och 
det är alltid en källa till nya impulser för övriga avdelningar. 
Som vanligt utbyttes tips och idéer. Vissa avdelningar har märkt 
en nedgång av antalet medlemmar och var naturligtvis extra 
intresserade av vad andra gjort som inte tappat medlemmar. Vi 
kunde konstatera att med den geogra! ska spridning OEMA har 
så ser också förutsättningarna för att värva medlemmar helt olika 
ut.  Vissa avdelningar har även en hög medelålder och andra inte. 
Allt detta bidrar till att programverksamhet och medlemsvärvning 
måste anpassas till respektive land. OEMA har den minsta och den 
största avdelningen inom SWEA.
Vid årsmötet presenterades alla kommittérapporter. 
Idékommitténs rapport tog upp många förslag till ändringar.  Här 
är några exempel:

�• Idébank för välgörenhetsprojekt
�• Årligt globalt SWEA-projekt ( t ex Nationalmuseum, Scout 

Jamboree)
�• Länk på www.swea.org till avdelningars bloggar
�• Använd Sweor i utbildningssyfte genom videor på Youtube
�• Viktigt att SWEA använder ett och samma typsnitt i sitt PR-

material
�• Legitima intressegrupper

�• OEMAs sida på Google site med information och 
handledning till AO

Våra ! nanser är i mycket god ordning. Resebidragskommittén har 
återigen haft möjlighet att ge bidrag till regionmötet. OEMA har 
i år avtackat både kassör och sekreterare. Vi tackar för allt de gjort 
för regionen och hälsar deras efterträdare välkomna på sina poster.  

Vi hade ett trevligt och givande möte i KL och jag tror alla åkte 
tillbaka till sina avdelningar med massor av entusiasm.

TEXT: MARGARETHA TALERMAN, RO OAME FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LA. 

Bara ett halvår sedan mötet i New York var det så dags igen, 
men nu under rent historiska omständigheter. För första gången 
trä" ades ju alla sju regionerna på samma plats i samband med ett 
världsmöte.  

Eftersom resmålet låg en bra bit från den amerikanska östkusten 
var det inte konstigt, att vi från OAME inte blev så många. Av åtta 
AO kunde tyvärr bara sex delta - Boston, New York, New Jersey, 
Philadelphia, Washington DC och Atlanta var representerade. Och 
det är klart att vi saknade de två som inte var med, North Carolina 
och Virginia Beach. 

En naturlig följd blev, att vi diskuterade möjligheten att i framtiden 
kunna erbjuda deltagande via Skype eller liknande. 

OEMA Regionmöte

MARIA BRÖNN, DUBAI, ANNA SEEFELDT, ZÜRICH, JOSEFINE LARSSON, BUDAPEST, EVA TÖRNQVIST, GENÈVE, HELENE FREDELL, ISTANBUL, ANNA BARKLUND, MÜNCHEN, 

HELENE BANKEFORS PALAGHIAS, ATHEN, ANNA GUSTAFSON BRIL, MOSKVA, EVA JURKOWITSCH, WIEN, JOSEPHINE CARLSSON, STOCKHOLM, SITTANDE: INGRID WESTIN, 

RO OEMA, SAKNAS PIA EDSTAM, VÄSTERÅS.

OAME Regionmöte
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GLOBAL MOVING. 
THE NORDIC WAY.
Alfa Quality Moving provides international moving services 
for companies and individuals. Our products range from 
moving and storage to relocation services such as home 
search, school visits and language introduction. The com-
plete moving package. Let your move be our concern.

info@alfamoving.se Alfa Quality Moving in Sweden 
- Norway - Finland - Denmark www.alfamoving.se

Earn SAS EuroBonus!

Dessutom kom vi fram till att många av oss i förskingringen 
säkert skulle uppskatta om VM hölls i Sverige. Det skulle alls inte 
behöva betyda att möteskommittén hade sitt säte på svensk mark. 
Med moderna kommunikationer kan det mesta åstadkommas på 
långdistans.

Några till från vår region kom för att vara med på VM, men bara 
en av dem, SWEAs skattmästare Anita Rhodes, valde att sitta med 
på vårt RM.  

En stor kontrast mot i höstas då vi hade 40 åhörare och livliga 
debatter under eftermiddagens workshops. Då diskuterade vi bland 
annat medlemsvård, nu ! ck vi höra att en del av de nya idéer, som 
då presenterades, har nu tagits i bruk. 

Skillnaderna mellan de största avdelningarna inom vår region, 
Boston och New York, och den minsta, Virginia Beach, är 
naturligtvis avsevärda, men julmarknad i någon form är en 
gemensam nämnare, när det gäller fundraising. 

Boston har sedan länge en mycket stor julmarknad varje år och 
Washington DC brukar hyra in sig i en kyrka, men nu hade de för 
första gången hållit sin julmarknad på House of Sweden. Det blev 
en sådan succé, att man inte hade plats att släppa in alla besökare, 
utan ! ck låta luciatåget göra en extra vända utanför! 

Washington DC kunde också glatt meddela ett uppsving i 
medlemsantal.

Flera från SWEA Internationals styrelse besökte vårt RM. Agneta 
Nilsson tittade in, och en entusiastisk Christina Moliteus kom 
och berättade senaste nytt från PR med famnen full av de nya 
mapparna. 

Vi ! ck också besök av Maude Vännman, som hjälpte oss reda 
ut varför vi skulle nöja oss med att tillsätta medlemmarna i våra 

kommittéer på ett år och inte till RM i oktober 2012, som vi 
hade på förslag. Då ska vi trä" as i Philadelphia och alla är varmt 
välkomna!

MARIA PERSSON GULDA, BOSTON, ANN-CHARLOTTE STORER, PHILADELPHIA, CAMILLA MCKINNEY, ATLANTA, MARGARETHA TALERMAN, RO OAME, CECILIA BROWNING, 

WASHINGTON DC, BIRGITTA ODQVIST, NEW JERSEY, ELISABET DRONGE, NEW YORK.
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TEXT: BARBRO HILWIG, SWEA HOLLAND FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LA

Den här gången blev det resa av!  VEMA har ju alltid sina RM 
inom regionen, och vår bit av SWEAs  skalade apelsin sträcker 
sig från Telemark i norr till Sydafrika i söder med Oslo, Göteborg, 
London, Irland, Holland, Mallorca, Barcelona, Costa Blanca,  
Marbella och Lissabon däremellan. Men RM år 2011hölls alltså 
långt borta i Kuala Lumpur. Torsdagen den 17 mars samlades vi i 
ett av Hotel JW Marriotts tjusiga sammanträdesrum. Erika från 
Irland kom något senare och lyckades på så vis inte fastna på det 
! na fotot där vi står uppställda som bästa kon! rmationsklass.

På förmiddagen diskuterades SWEAs framtid. Rose-Marie 
i Marbella har tagit sig an detta på allvar och satte oss alla i 
arbete. Vi måste bli bättre på att kommunicera både med våra 
medlemmar och utåt, förmedla vad SWEA står för och framhäva 
välgörenhetsaspekten. Åsa i Göteborg kunde dock påminna sig att 
denna diskussion redan fördes för 10 år sedan. 

Monica i Oslo (internationell skattejurist) såg till att vi ! ck klart 
för oss hur förhållandet ligger mellan SWEA International och 
lokalavdelningarna. 

Avdelningarna betalar International för royaltyn att få använda 
det starka varumärket SWEA. SWEA International faller under 
US skatteregler. Lokalavdelningarna utför sin verksamhet i ett 
franchising förhållande och är ansvarsskyldiga till respektive lokala 
skattemyndighet. Det är viktigt att respektera och hålla sig till 
avtalet med SWEA International. 

På eftermiddagen höll vi vårt RM där ordförande Monica Haglund 

svängde klubban. 

Birgitta Bonde tyckte, med rätta, att det borde erbjudas # er 
workshops på VM och RM så att SWEA inte används enbart som 
en förträ$  ig resebyrå där man hänger med utan att egentligen ha 
tagit till sig SWEA andan. 

Åsa Norlin berättade om den förestående Sverigemiddagen som 
Göteborg anordnar den 11 augusti. 

Till ordförande Monicas stora förtjusning kom Ulrika i Telemark 
med erbjudandet att ordna nästa RM hösten 2012. 

Eftersom Monica Haglund avgår som ordförande om några 
månader, vill vi alla tacka henne för hennes glada och entusiastiska 
ledarstil som RO i VEMA.

TEXT: LENA NORMEN-YOUNGER, SWEA VANCOUVER FOTO: KERSTIN ALM, 

SWEA LA

Sex månader efter regionmötet i Seattle, möttes den nya styrelsen 
för VAME (Västra Amerika), den här gången i samband med 
SWEAs världsmöte i Kuala Lumpur. 
VAME består av Arizona, Hawaii, Las Vegas, Los Angeles, 
Orange County, Seattle, San Diego, San Francisco och Vancouver. 
De # esta av oss satt som avdelningsordförande (AO) även under 
Seattle-mötet och bara två var nya i VAME-sammanhang. 
Det var ett informellt och informativt möte, även om antalet 
nyheter och diskussioner blev färre eftersom vi nyligen hade haft 
årsmöte för 2010. Den mest värdefulla delen var som vanligt den 
diskussion som följde presentationen av alla årsrapporter från 
respektive avdelning. 

VEMA Regionmöte

VAME Regionmöte

NEDRE RADEN: BIRGITTA BONDE, GÖTEBORG, GUNILLA WESTERLUND, COSTA BLANCA, ROSE-MARIE WIBERG, MARBELLA, MONICA HAGLUND, RO FRÅN MALAGA, MONICA 

OLSSON, OSLO, ULRIKA GYLLENHAMMAR, TELEMARK, BRITT MARIE E-THORNSTRÖM, MALLORCA. ÖVRE RADEN: RIGMOR RUTLIN, LONDON, MARIE WIBERG, SYDAFRIKA, 

JENNIE ANDREASSON, LISSABON, ÅSA NORDIN, GÖTEBORG, BARBRO HILWIG, HOLLAND, NINA ERICSSON, BARCELONA.
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Filmkvällar diskuterades i detalj. Flera avdelningar organiserar 
! lmkvällar hemma hos en Swea (Orange County, Las Vegas, 
Seattle och Vancouver) till självkostnadspris medan San Francisco 
organiserar ! lmkvällarna i en hyrd lokal med inträde som täcker 
hyra, ! lm och ! ka och ser dessa evenemang som viktig fundraiser.

En annan fråga som diskuterades i detalj var om man får ta 
mer betalt för icke-medlemmar vid evenemang. Enligt lagen i 
Kalifornien får man inte det men det var oklart om detta även 
gällde andra delstater samt Kanada. Om man tar mer betalt för 
icke-medlemmar i Kalifornien så måste man betala Sales tax. 

reach
 o

ut 2011

SVIV erbjuder dig 
rabatterat medlemskap! Bli medlem i SVIV!

Jag vill bli medlem för 350 SEK/$55

Jag är medlem i

Bifogar en check (svensk eller utländsk 
bank) utställd på Föreningen Svenskar i 
Världen ( ej EURO-check)

Sätter in pengar på SVIV:s plusgiro 504-1

Sätter in pengar på SVIV:s bankgiro 732-0542
IBAN: SE74 5000 0000 0521 3100 1002
SWIFT(BIC): ESSESESS

Belasta mitt kontokort nr

Giltighetstid

(ej Diners)

Namn

Adress

Postnr Ort

Land

Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) som bildades 1938 är en politiskt 
och religiöst obunden organisation. Som of ciellt remissorgan och profes-
sionell lobbyist bevakar vi nära 500 000 utlandssvenskars intressen.
Vårt motto är att bevaka, påverka och informera. Vår verksamhet är inte
bidrags nansierad, så vi emotser ditt medlemskap eller din gåva. 

Genom föreningens insatser har det blivit möjligt att inneha dubbla 
medborgarskap och att brevrösta vid allmänna val.Ökat valdeltagande 
stärker utlandssvenskarnas in ytande.
�“Utlandssvenskarnas Parlament�” som samlades för andra gången 2009 
behandlade en rad frågor som gäller utlandssvenskarnas intressen. Dessa 
åter nns på vår hemsida www.sviv.se. Föreningen driver dessa vidare i 
kontakt med regering, riksdag och berörda myndigheter.
Vi följer bl a skatter och utbildning (inkl svenskundervisning utomlands). 
Vi har tagit initiativ till bättre svensk beredskap vid kriser utomlands och 
samarbetar här med regeringskansliet, svenska föreningar utomlands och 
svenska företag med utlandsplacerad personal.

Vi anordnar årligen en stor konferens under temat �“Svenskar i X-land�”.
Som medlem har du en rad förmåner, bl a kortare juridisk rådgivning 
gratis, nyhetsbrev som e-post samt biluthyrning, hotell mm.
Logga in dig på vår nya interaktiva hemsida för att delta i debatt, diskus-
sioner samt bygg ditt personliga nätverk. Läs mer på www.sviv.se

Kerstin Gustafssons klassiska handböcker Bosättning utomlands resp. 
Åter yttning till Sverige kan du köpa till reducerat pris.

SVIV erbjuder dig nu att teckna medlemskap i 12 månader för 250 kr.
Är du intresserad anmäl dig på hemsidan eller skicka talongen till
SVIV, Box 5501, SE-114 85 Stockholm. Kampanjkod: SVIV0310

Antalet svenskar som för kortare eller längre tid bor utom-
lands har ökat kraftigt under senaste decenniet. Vi räknar 
med att 500 000 bor utanför Sverige idag.

Vi för utlandssvenskarnas talan!

reach out 

2011
SVIV erbjuder dig 

   rabatterat medlemskap!

ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN

ANNIKASÖRENSTAM

FOKUSUSA 2010 EN SUCCÉ!

FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

NUMMER 02 ÅR 2010 I WWW.SVIV.SE

S A M T  N Y H E T E R ,  E K O N O M I  &  S K A T T E F R Å G O R !

VAL-EXTRAPartierna svararpå era frågor

UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

MER 04 ÅR 2010 I WWW.SVIV.SE

H E T E R ,  E K O N O M I  &  S K A T T E F R Å G O R !

Om jultraditioner världen över

SÅ RÖSTADE

UTLANDSSVENSKARNA

RIKSDAGSVALET UR ETT GLOBALT PERSPEKTIV

DET
TYPISKT
SVENSKA
JOHNNY MUNKHAMMAR

OM SVENSKHET

UNG I
Japan & 

Edinburgh

Vi u
tger

SVENSKAR I VÄRLDEN

Besök vår webbplats www.sviv.se och anmäl dig! 
Eller skicka din anmälan till; FÖRENINGEN SVENSKAR I VÄRLDEN

BOX 5501
SE-114 85 STOCKHOLM

Vi u
tger

Tidskriften

NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: LENA NORMÉN-YOUNGER, VANCOUVER, MONICA YARBROUGH, HAWAII, ANNETTE ÅSBERG, RO VAME, IA DUBOIS, SEATTLE, MARITA 

KINGMAN, LAS VEGAS. ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: SOFIA FRANSSON-KRALL, SAN DIEGO, KARIN STRÖMBERG, ORANGE COUNTY, ANNA-KARIN KIGHT, LOS ANGELES, GUN 

BOLIN, SAN FRANCISCO, ELLINOR ELLOFSEN, ARIZONA.
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Sales tax kommer då att läggas på alla närvarande. Vi kommer att 
undersöka om detta gäller andra stater samt Kanada. 
Suzanne Southard, vice ordförande i Arizona, sitter kvar som 
ansvarig för e-postlistan för alla VAMEs programansvariga. 
Listan har två funktioner; 
1. Att fungera som inspiration och support för alla 
programansvariga. 
2. Att organisera större evenemang som turné av exempelvis känd 
svensk författare. 

Vi diskuterade också Facebook som en hel del av SWEAs 
avdelningar har satt upp för eget bruk. 
SWEAs Internationella Webbredaktion kommer att utarbeta 
riktlinjer till avdelningarna för användandet av Facebook. 
SWEA VAME kommer att ha nästa möte via telefon. 

Nästa Regionmöte kommer att ske i Orange County under hösten 
2012.

TEXT: MADELEINE SVENSSON, RO ASIEN FOTO: AGNETA MELIN, SWEA JAPAN.

Torsdagen den 17 mars hölls SWEA Asiens årsmöte. Alla 
regionens avdelningar var närvarande.

I SWEA Asien är omsättningen bland medlemmarna mycket 
hög, rörligheten till och från regionen – liksom inom den – är stor. 

Detta speglar även den regionala styrelsen som i år hade fyra nya 
ansikten och bland deltagarna på årsmötet hade de # esta aldrig 
tidigare varit på ett RM eller VM. 
Detta faktum kan man tro skulle försvåra arbetet i regionen 
och ibland har jag suckat tungt när vi under samma år haft 
16 styrelsemedlemmar som kommit och gått på åtta möjliga 
poster, men faktum är att det bara bidrar till större dynamik och 
arbetsglädje. Och det gör det till en ära att få lov att leda arbetet i 
region Asien.

Allt arbete för mig kring detta VM gjorde att jag kände mig 
lite efter i det regionala arbete när RM började närma sig, men 
regionstyrelsen var full av energi och lät mig inte ligga på latsidan 
när vi klarade av förmöte och årsmöte under stor tidspress på en 
och samma dag. 
De återkommande punkterna klarades av och vi fyllde alla 
kommittéer och regionposter genom omval och # era nyval. 
Jag vill här passa på att rikta ett stort tack till alla dessa Asien-
Sweor som avsätter sin tid för regionarbetet.
Vi hade Anki Cederkvist, SWEA Asiens skattmästare på plats som 
på ett strålande sätt ! ck alla att förstå regionens ! nanser, som efter 
tu" a år nu ser en ljusare framtid.
Det ! nns ett ökat intresse för nya avdelningar med en början av 
programgrupper på # era ställen i regionen, i startgroparna är man 
just nu i Shanghai, Kina och i Phnom Penh, Kambodja. 
Flera av regionens avdelningar har under det senaste året funnit 
bra välgörenhetsprojekt. Vi diskuterade att utvidga detta genom 
att ! nna ett större gemensamt donationsprojekt. Det beslutades att 
tillsätta en kommitté under Karin Gibsons ledning.

För mig var detta mitt sista årsmöte som ordförande och jag vill 
därför passa på att tacka er alla otroliga Asien-Sweor som jag har 
haft äran att arbeta med under mina år i regionen.

Asien Regionmöte

NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: MARIA MELLBLOM, BANGKOK, LISA JAHRSTEN, PERTH, MADELEINE SVENSSON, BEIJING, HEDVIG LUNDEN WELDEN, SEOUL, INGELA 

CARLSSON, SINGAPORE. ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: MARIA KJELLBERG HARKINS, KUALA LUMPUR, KARIN GIBSON, HONG KONG, HANNA MYRLING,  JAPAN, MARIA 

LÖNNBERG, BEIJING, ANKI CEDERKVIST, KUALA LUMPUR.
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National and international taxation is 
changing. Are you changing with it?
Having the right investment strategy in times of market turbulence is not always all it takes to preserve 
and grow wealth. Have you ever considered that inadequate wealth planning, from a taxation point of 
view, could result in you losing some, or even all, of the gains that you have earned from your investments? 
From a wealth management perspective, proper planning requires knowledge and expertise in complex, 
international cross-border tax legislation, not only to be in line with current legislation, but also to avoid 
paying more than you are obliged to. We have these competencies, and are considered the best among our 
Nordic and Baltic peers for providing a service of this calibre for you.*

Roberth Josefsson, Wealth Planning, International Private Bankingerth Josefsson, We lth P
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ÅRETS SVENSKA KVINNA

Årets ÅSK-utmärkelse går till 
Christina Lampe-Önnerud 
i Boston som har bidragit 
till en bättre värld genom 
att upp  nna ett miljövänligt 
batteri. 

TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER, SWEA ROM

FOTO: FREDRIK NILSSON

Jag hoppas att jag inte förolämpar våra 
tidigare ÅSKor om jag säger att SWEA 
International i år med valet av Christina 
Lampe-Önnerud till Årets Svenska Kvinna 
funnit en otrolig svenska som kommer 
att gå till historien. Ja, ni läste rätt hon 
kommer att gå till historien!!!
Christina, född 1967 i Ludvika Dalarna 
och bosatt i Boston, är sedan i % ol 
invald som styrelseledamot i Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien och 
upp! nnare av litiumjon-batteriet, som är 
världens första miljövänliga och svanmärkta 
batteri - ett batteri som kommer att 
förvandla vår värld. Det ger högre energi i  
förhållande till vikt och utrymme. Batterier 
använder vi ju allihop om inte till våra bilar 
så i alla fall till våra datorer, mobiltelefoner 
och annat. Men batteribilar är på väg, 
Christina har etablerat ett samarbete med 
Saab.
När jag intervjuar Christina på telefon 
är hon i Los Angeles på en jättestor 
vetenskapskonferens med 1500 närvarande 
och minst lika många som världen över 
följer konferensen per video. 
Christina är där  som energiexpert. Bland 
50 toppar i världens vetenskapsvärld i 
alla möjliga ämnen är det hon som är 
energiexperten! 
För henne är klockan sju på morgonen när 
vi pratas vid men hon har redan bråttom. 
Denna vår dalkulla är inte bara genialt 
begåvad, hon är dessutom snygg och tjusigt 
klädd. Christina är mamma till två barn 
11 och 7 år, hon har i hela sitt liv varit 
road av musik och sång. Trots att tiden har 
blivit knappare har hon aldrig övergivit 
SWEA Bostons julmarknader, Luciatåg 
eller sommarfester. Hon har även varit 
musiklärare i svenska skolan och lett körer 
av olika slag.
Själv håller hon med om att det är kul 
att vara snygg men det är inte alltid som 

karlarna i denna hennes vetenskapliga-, 
tekniska-, och tillverkningsavancerade 
värld tar det som ett plus. Snarare kan 
detta, att hon är ung och snygg, väcka lite 
misstänksamhet. Men det kan hon sätta sig 
över. Hon vet väl vad hon står för.
En första input i kemivärlden ! ck hon som 
tolvåring då hennes föräldrar gav henne 
en kemilåda att leka med i badrummet, 
där gjorde hon fyrverkerier och kemiska 
experiment, en del explosioner förstörde 
såväl kläder som väggar. Men roligt hade 
hon och det var ju föräldrarna som hade 
gett henne det explosiva materialet. 
Efter studenten och en första studietid 
i New York läste hon matematik och 
kemi i Uppsala. Till Boston kom hon 
1995. När inget företag ville tillverka 
hennes litiumjon-batteri startade hon 
tillverkningen själv. Först nära Shanghai 

2005, där hon ! ck lov att göra vad hon 
ville i en industri under förutsättning att 
hon åtog sig att vara general manager i 
industrin. Idag arbetar cirka 350 personer 
i Asien med tillverkning av litiumjon-
batterier. 
2005 startade hon egen ! rma i sitt hem i 
Boston, men snart växte företaget och hon 
# yttade till störra lokaler. 
Gissa om hennes konkurrenter var 
skeptiska i början. Men nu efter sex år 
medger de att hon gör något som faktiskt 
funkar och som kommer att göra gott för 
kommande generationer.
Maken Per Önnerud är teknisk chef i 
hennes företag Boston Power. Nu ser de 
båda fram emot kvällen på Con! dencen i 
augusti. 
 

Christina Lampe-Önnerud �– 
miljövänlig upp  nnare
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ÅRETS STIPENDIATER

Stipendiet för forskning i svenska 
språket, litteraturen och samhället: 
Milena Hadryan, lektor

Milena är lektor vid Adam Mickiewicz 
universitet i Pozna&, Polen. Sedan två år 
tillbaka skriver hon en avhandling om 
demokratiseringen av myndighetsspråket, 
det så kallade klarspråket. Grunden 
för hennes forskning är det svenska 
myndighetsspråket, som hon anser vara mer 
lättbegripligt än det polska. 
Hon betraktar det svenska klarspråksarbetet 
som ”en utmärkt förebild för språkpolitik 
i Polen”. Hon hoppas att hennes 
forskning kan bidra till att standarden 
på polska myndighetstexter höjs och 
att kommunikationen mellan polska 
myndigheter och medborgare förbättras.

Milena Hadryans intresse för Sverige 
väcktes för 30 år sedan. I dag undervisar 
hon studenter i svenska, tyska och 
översättningsteknik. I drygt 20 år har 
hon även jobbat som översättare, och tolk 
mellan svenska-polska och tyska-polska. 
Hon har också publicerat en “Polsk-svensk 
parlör“ samt undervisningsmaterial.
Stipendieutdelningen kommer att äga rum 
vid SWEAs sommarmiddag i Göteborg 
den 11 augusti 2011.

Sigrid Paskells stipendium inom 
Scenkonsterna: 
Melissa Jakobson-Velandia, pianist

20-åriga Melissa Jakobson-Velandia 
från Nacka utanför Stockholm började 
spela piano som femåring. Sedan dess 
har musiken präglat hennes liv. Under 
skolgången gick hon i Nacka Musikklasser, 
Adolf Fredriks Musikklasser och Södra 
Latins gymnasium.
I dag är hon inne på tredje årets studier på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Hon har varit utbytesstudent vid Robert 
Schumann Hochschule i Düsseldorf, 
Tyskland under ett år. Sigrid Paskells 
stipendium ger henne möjlighet att forsätta 
studierna i Tyskland på masternivå.
Hon får Sigrid Paskells stipendium inom 
Scenkonsterna bl.a. för sin raka och 
okomplicerade inställning till musicerandet 
och förmågan att tolka kompositioner. 
Den o'  ciella stipendieutdelningen 
kommer att äga rum på Ulriksdals 
Slottsteater, Con! dencen, den 21 augusti 
2011.

Agneta och Gunnar Nilssons 
stipendium för studier av interkulturella 
relationer: Lisa Andersson, doktorand

Lisa Andersson är 29 år, född i 
sörmländska Flen och bosatt i Göteborg. 
Hon är doktorand i nationalekonomi vid 
Handelshögskolan i Göteborg.
Ämnet för hennes avhandling är 
internationell migration. Just nu gör hon 
en fältstudie i Burundi och Etiopien, där 
hon intervjuar ett stort antal hushåll för 
att undersöka vilka e" ekter migration 
har på fattigdom och utveckling. Studien 
genomförs tillsammans med forskare 
på Maastricht Graduate School of 
Governance i Nederländerna. Totalt är det 
fyra länder som berörs av undersökningen, 
förutom Burundi och Etiopien även 
Afghanistan och Marocko. 
Lisa Andersson har en magisterexamen 
i nationalekonomi med inriktning 
mot utvecklingsekonomi från Uppsala 
Universitet. I samband med att hon 
skrev sin kandidatuppsats gjorde hon en 
fältstudie i Vietnam och efter examen 
anordnade hon en konferens i Uganda 
samt gjorde en fem månader lång praktik i 
Bangladesh.
Stipendieutdelningen kommer att äga rum 
vid SWEAs sommarmiddag i Göteborg 
den 11 augusti 2011.

SWEAs stipendiater 2011
Det var med stor glädje som SWEA International vid årsmötet i Kuala Lumpur offentliggjorde 
årets tre stipendiater inom områdena scenkonst, interkulturella relationer samt forskning i 
svenska språket, litteraturen och samhället. Melissa Jakobson-Velandia, Lisa Andersson och 
Milena Hadryan får samtliga en stipendiesumma på USD 10 000.
TEXT: ANNA SJÖBLOM, SWEA MILANO FOTO: PRIVAT

SWEA Forum 1-11_18-33.indd   25 2011-06-09   02.32



26

Swean Annika Mattsson 
Baudry i Paris är en av 20 
svenska bokbindare som varje 
år gör ett unikt exemplar av 
nobelpristagarens bok. Forum 
gjorde ett besök i hennes 
ateljé.

TEXT: ELSA MARECHAL 
FOTO: STEPHANE MARECHAL

För många av oss betyder sommar och 
semester extra tid för läsning och för att 
upptäcka nya spännande historier. Men för 
bokbindaren Annika Mattsson Baudry är 
böcker inte bara texter och berättelser. 

– Jag är en riktig biblio! l,  jag tycker om 
boken inte bara som litteratur men också 
som ett vackert objekt, som ger en viss 
känsla när man håller i den. Den ska ligga 
rätt i handen, säger hon och visar upp ett 
av sina handgjorda alster, en avlång bok där 
pärmen är som ett handskrivet brev.

– Jag har bundit in gamla amerikabrev som 
jag hade hemma i en låda. Jag tyckte de var 
så vackra och ville bevara dem på ett bra 
sätt. 

Vi har stämt trä"  i hennes ateljé i andra 
arrondissementet i Paris. Ateljén består av 
en lokal på några kvadratmeter, men på 
den lilla ytan ! nns allt hon behöver för 
att skapa sina bokband. Ett arbetsbord, 
bokhyllor, en falsslagare, en tillskärare och 
en stor bokpress som ståtar vid ingången.

– Den är från början av 1800-talet och 
kommer från ett nunnekloster, säger 
Annika stolt, innan hon visar hur en 
inbunden bok blir till.

Närmare trettio moment skall göras innan 
en inlaga blir till ett bokband. Allt görs för 
hand med extrem precision och tålamod. 

– Man måste vara helt koncentrerad på det 
man gör, tittar man upp en sekund kan man 
skada sig med skalpellen eller hammaren 
eller göra en # äck på pärmen och då är det 
bara att börja om.

Annika kombinerar den klassiska 
bokbindarkonsten med modern teknik. 
Först arbetar hon fram ett motiv på datorn, 
därefter trycker hon ut det på till exempel 
tunt kalvskinn eller pergament som hon 
sedan binder in boken med. 

– Jag tycker det är viktigt att utsidan 
speglar innehållet, jag inspireras av bokens 
karaktär, av texten, bilderna, layouten och 
författaren, förklarar hon. 

Allteftersom hon berättar om sitt yrke 
visar hon olika exempel på bindningar 
hon gjort genom åren, de är vackra 
välgjorda bokband i olika färger och 
format.  När vi trä" as ska hon snart upp 
till Stockholm för invigningen av en 
bokutställning på Nobelmuseet. Varje år 
gör hon ett unikt exemplar av boken som 
fått nobelpriset i litteratur. Hon får helt 
fria händer att utforma bokbandet som 
signeras av vinnaren och sedan visas upp på 
Nobelmuseet i Stockholm. 

– Böckerna på utställningen är till 
försäljning. Till en början var vi 20 svenska 
bokbindare som gjorde ett exemplar var, 

Annika �– skapar vackra 
bokband i Paris
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men sedan förra året bjuder vi även in 20 
bokbindare från vinnarens land, förklarar 
hon.

Trots att bokbinderiet är ett relativt 
nytt yrke för Annika har hon deltagit i 
en rad olika utställningar i Europa och 
blev 2008 utvald till årets bokbindare 
av Mästarbandet av den svenska 
Bokbindarmästarföreningen.

I år ställde hon ut sina alster på Svenska 
institutet i Paris tillsammans med två 
svenska kolleger. De har bundit in 30 
böcker av franska och nordiska författare. 

– Det var ett enormt arbete men det har 
också varit intressant och utvecklande, både 
tekniskt och kreativt. 

När hon kom till Paris för 14 år sedan hade 
hon ingen aning om att hennes framtida 
yrke skulle handla om böcker, nu har hon 
haft sitt eget bokbinderi i närmare tio 
år.  Annika växte upp i Malmö och efter 
studier och några år inom reklambranschen 
i Stockholm åkte hon till New York.

– I New York utbildade jag mig till gra! sk 
designer på Parsons School of Design och 
jobbade 6 år på Manhattan som formgivare 
på en designbyrå.  

– Jag har alltid tyckt om att pyssla och 
skapa saker med mina händer och jag 
saknade det i mitt yrke, allt görs ju numera 
på datorer. Så på fritiden började jag ta 
kurser i träsnitt och tryck på New York 
Center for Book Arts.

I USA trä" ade hon sin franske man Jean-
Francois och när deras två döttrar var små 
bestämde de sig för att # ytta tillbaka till 
Europa. Paris blev deras nya hem.

– Det var inte lätt att börja om i ett nytt 
land, med ett nytt språk och med två 
småbarn. Jag tyckte kulturskillnaden 
var större mellan Frankrike och Sverige 
än mellan USA och Sverige, säger hon 
fundersamt.

Men en dag när hon var ute och 
promenerade med barnen såg hon en 
skylt som ! ck henne på andra tankar, 
Centre des Arts du Livre et de l’Estampe, 
en yrkesskola för bokbinderi.  Hon sökte 
in på den ettåriga grundkursen, bara 

för att prova på. Hon blev kvar i tre år 
och ! ck en gedigen utbildning i fransk 
bokbindarkonst.

– Jag började med att arbeta hos en 
bokbindare i Montmartre och sedan 
startade jag mitt eget bokbinderi. 

Förutom inbundna böcker gör Annika även 
lådor och etuier.

– En av mina trognaste kunder är en 
! latelist som beställer lådor till sin samling 
och andra kunder vill ha en låda för att 
skydda en gammal värdefull bok. Men man 
kan binda in allt möjligt, gamla brev, poesi 
eller bröllopsalbum.

Innan vi skiljs åt undrar jag vad SWEA 
betyder för henne.

– Jag var mer aktiv i SWEA förr, när jag var 
i New York, då var jag bland annat redaktör 
för den lokala SWEA tidningen. Jag gick 
med i SWEA Paris när jag kom hit och jag 
har alltid koll på vad som händer och går 
med på aktiviteter när jag kan. SWEA är 
också ett jättebra kontaktnät.

För mer information: www.ateljeb.com

 
Fullständig 

Högstadieundervisning 
via dator sedan 1994 

www.sofiadistans.nu 

Sofia Distansundervisning 
____________________________________ 

Alnögatan 11 plan 5       Tel:  +46-8-555 777 00 
116 41 Stockholm       Fax: +46-8-555 777 07 
Sweden                                      mail@sofiadistans.nu 
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Europas längsta pilgrimsled 
kommer att gå i spåren av 
Sveriges kanske viktigaste 
kvinna i alla tider �– Heliga 
Birgitta. Vi har tittat närmare 
på vem denna beresta och 
engagerade kvinna var.

TEXT: ELSA MARECHAL 

FOTO: STEPHANE MARECHAL

– Leden kommer att följa Birgittas egen 
vandring och gå igenom sju länder från 
Stockholmstrakten genom Europa ända 
ner till Santiago de Compostella i Spanien. 
Hela leden är på 4 200 kilometer och blir 
därmed den längsta av alla pilgrimsleder i 
Europa, berättar svenska Monica Benoit 
som startat föreningen, Heliga Birgittas 
vänner i Provence.
Monica och hennes man Jean är mycket 
aktiva i arbetet runt den aktuella 
Birgittaleden eller “Via Sanctae Birgittae” 
som är ledens o'  ciella namn. De bor 
i en liten by i Provence som Birgitta 
förmodligen besökte någon gång i mitten 
av 1300-talet. För att hedra hennes minne 
har de fått kommunen att namnge en gata 
i byn efter henne och kyrkan att skapa ett 
Birgittakapell där de har installerat en staty 
av helgonet som de hämtat i Vadstena. 

– Sedan har vi låtit göra gatstenar formade 
som gotiska fönster, tanken är att stenarna 
ska ! nnas jämt med hela leden. 
Det går inte att ta miste på Monicas 
engagemang för vårt svenska helgon, utöver 
arbetet med pilgrimsleden håller hon 
föredrag om Birgittas liv och hälsar ofta på 
Birgittasystrarna i Vadstena.
– Det är jättespännande att upptäcka 
hennes liv och det blir bara roligare och 
roligare ju längre jag håller på. Tänk att ett 
fruntimmer från lilla Sverige styrde och 
ställde som hon gjorde med både kungar 
och påvar, säger hon och ler.

Birgitta var vida känd redan på sin tid och 
idag är inte Monica Benoit ensam om att 
visa ett stort intresse för en av Sveriges 
kanske genom tiderna mest in# ytelserika 
kvinnor. Låt oss titta närmare på hennes 
livsöde.
Birgitta Birgersdotter, föds 1303 på Finsta 
gård i Uppland. Hon är av högbörd, hennes 
mor Ingeborg Bengtsdotter tillhörde 
Folkungaätten. Hennes far Birger Persson 
var lagman, riddare, medlem av kungens 
råd och en av sin tids största markägare i 
Sverige. Han var också med om att redigera 
Upplandslagen när den nertecknades 
för första gången i slutet av 1200-talet. 
Kvinnan var i Uppland vid denna tid lagligt 
jämställd med mannen. 
Redan innan Birgitta föddes fanns tecken 
på att hennes liv inte skulle bli banalt. När 

hennes mor var gravid räddades hon från 
ett svårt skeppsbrott. Natten som följde 
såg hon en man i skinande kläder som 
berättade att hon hade blivit undsatt för de 
godas skull och att barnet hon bar på skulle 
bli något särskilt. 
Birgitta lär sig tidigt att läsa och skriva 
och det berättas att hon redan som 
barn var mycket religiös och hade # era 
uppenbarelser. 
När hon är 13 år blir hon bortgift till den 
18-årige lagmannen och riddaren, Ulf 
Gudmarsson. Birgitta ville inte gifta sig – 
egentligen ville hon gå i kloster. 
På bröllopsnatten tar Brigitta löfte av Ulf 
att de skulle leva första året utan sexuellt 

Heliga Birgitta �– 
ett unikt livsöde
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samliv. Något som inte var ovanligt på den 
tiden.
Under 28 år lever hon sedan som husfru på 
Ulvåsa gård några mil öster om nuvarande 
Motala. Hon föder åtta barn på 18 år, fyra 
söner och fyra döttrar. Birgitta har beskrivit 
hur hon uppfostrade sina barn. Hon slog 
dem inte och ibland ! ck barnen godsaker 
som belöning när de gjort något bra. 
Birgitta lever i ett lyckligt förhållande 
och följer ofta med sin man på hans resor. 
Utöver sin roll som maka och mor hinner 
hon även med ett omfattande socialt arbete. 
Hon hjälper bland annat kvinnor som 
hamnat utanför samhället. I Ulvåsa tar 
hon emot ogifta kvinnor med barn eller 
prostituerade från Stockholm,  hon ger dem 
arbete och ser till att de gifter sig. 
År 1335 kallas Birgitta till hovet för 
tjänstgöring som drottning Blankas 
överhovmästarinna. Men tidigt kommer 
hon i kon# ikt med Magnus Eriksson. Hon 
! nner att kungens levnadssätt strider mot 
hennes kristna värderingar.
Både Ulf och Birgitta är mycket religiösa. 
När de plötsligt mister sin äldste son 
bestämmer de sig för att tillsammans 
göra en pilgrimsfärd från Sverige ner 
till aposteln Jakobs grav i Santiago de 
Compostella.
På hemvägen blir Ulf sjuk, väl hemma 
# yttar de till Alvastra kloster där Ulf dör 
1344.

Nu står Birgitta plötsligt enligt 
östgötalagen under sonen Karls 
förmyndarskap – en vuxen kvinna som 
vuxit upp med upplandslagens jämlika 
grundinställning. 
Hon tar ett drastiskt beslut, delar ut sina 
ägodelar bland barnen och de fattiga och 
låter sin vigselring falla ner i Ulfs grav. 
Nu är hon fri att följa sin andra livsväg. 
Hon klär sig i enkel dräkt, får allt oftare 
uppenbarelser och känner sig kallad att bli 
”Kristi brud och språkrör”. 
Många uppenbarelser handlade om 
hennes egen samtid. Hon uttalade sig ofta 
i politiska frågor, kritiserade kungar och 
krävde att påven, som bodde i Avignon i 
Frankrike, skulle # ytta tillbaka till Rom. 
I en uppenbarelse får hon veta att hon skall 
grunda en ny klosterorden. Men för att få 
etablera en ny klosterorden måste man ha 
påvens godkännande, därför beslutar sig 
Birgitta för att resa till Rom.
På hösten 1349 lämnar Birgitta och hennes 
följe Sverige. De reser genom ett Europa 
som drabbats av pesten. Väl framme i Rom 
är hennes besvikelse stor, digerdöden härjar 
i staden och en jordbävning har nyligen 
fördärvat många byggnader. Och påven 
som # ytt staden bor fortfarande i Avignon. 
Under 20 år arbetar Birgitta hårt för att få 

påven att # ytta tillbaka till Rom och att få 
sin nya klosterregel godkänd. 
Först 1370 godkänner påven Urban V 
Birgittinerorden. Men Birgitta, som då är 
närmare 70 år, återvänder inte till Sverige 
utan bestämmer sig för att göra den 
efterlängtade pilgrimsresan till det heliga 
landet. 1372 vallfärdar hon tillsammans 
med sina barn Birger och Katarina till 
Jerusalem. Trots en äventyrlig resa med 
många strapatser blir resan en höjdpunkt 
för Birgitta, då hon i sina uppenbarelser 
möter både jungfru Maria och Kristus. Hon 
dör kort efter hemkomsten till Rom, den 
23 juli 1373. 
Birgittas kvarlevor färdades den långa 
landsvägen hem till Sverige. Det ! nns 
många berättelser om mirakel som hände 
längs vägen, blinda, som rörde vid kistan, 
kunde se igen och lama kunde gå. 
Innan hon dog bad hon sina barn 
att återvända hem för att ägna sig åt 
klosterbygget i Vadstena. Birgitta själv 
hade bestämt hur klostret skulle se ut och 
hur ordern skulle organiseras. Hon beskrev 
även in i minsta detalj nunnedräkten, 
grå klänning med vitt dok, svart slöja 
och vit krona med fem röda prickar som 
symboliserar Kristi fem sår. En dräkt som 
hon själv aldrig ! ck bära. Hennes dotter 
Katrina blev orderns första abbedissa.

Klostret i Vadstena invigdes under 
högtidliga former 1384 och Birgitta 
helgonförklarades i Rom sju år därefter. 
Den 7 oktober 1391skrev påven Bonifacius 
IX in Birgitta i helgonens gyllene bok. 
Utanför ringde alla Roms kyrkklockor. 
Mer än 600 år efter sin död är Birgitta 
fortfarande hedrad som helgon och 
förebild. Hennes uppenbarelser har 
redigerats i böcker och tillhör idag 
världslitteraturen. Förutom att vara Sveriges 
skyddshelgon utnämndes hon 1999 till en 
av Europas skyddshelgon. 

MONIKA BENOIT
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TEXT OCH FOTO: ELSA MARÉCHAL 

Ni har väl inte missat det nya spännande 
verktyget på SWEAs webbsida?
På anslagstavlan hittar man allt mellan 
himmel och jord. Vill ni sälja något, hyra ut 
huset eller ge ett tips �– sätt upp er egen 
annons.

– Föreställ er anslagstavlan i ert närköp, full av lappar, där ung-
domar erbjuder sig att sitta(hundvakt,(barnvagnen som minstingen
i familjen växt ur sätts ut till försäljning och städhjälp sökes. 
SWEAs Anslagstavla bygger på samma princip, men sett ur ett 
vidare perspektiv och applicerat i ett internationellt nätverk, för-
klarar Nathalie Saatho" , SWEA Milano, ansvarig för anslagstavlan.

SWEAs anslagstavla har varit på websidan sedan i höstas och allt 
eftersom ryktet sprider sig kommer nya annonser in, kategorin 
boende går bäst.
– Jag har fått # era positiva gensvar från folk som har lyckats hyra 
ut sina hus tack vare annonsen de satt in, säger Nathalie.
En annan populär kategori på anslagstavlan är kontaktpunkten, där 
man kan annonsera om praktiskt taget vad som helst. 
– Här är inget för smått för att uppmärksammas, det kan handla 
om någon som söker en aupair eller som erbjuder sina tjänster som 
språklärare online. Folk som söker resesällskap inför en rundresa 
i Asien eller någon som vill pu" a lite för ett nytt internationellt 
internetföretag.

För er som vill köpa, byta eller sälja saker har anslagstavlan sin egen 
Ebay. 
– Vill du sälja dina pjäxor eller har du en gräsklippare som blivit 
över# ödig efter # ytt, kanske en annan Swea i närheten söker exakt 
det du vill bli av med.
En kategori på anslagstavlan som inte gått så bra är so" sur! ng 
där konceptet går ut på att låna ut sin so" a, sin extrasäng eller sitt 
gästrum under ett par nätter. Detta är en samlingsplats där ni kan 
erbjuda er ”so" a” åt en besökande svenska som kommer på visit till 
just er hemstad.

– Detta är min favorit, jag och min sambo har använt coachsur! ng 
jättemycket och vi har fått vänner över hela världen. Den allra bästa 
upplevelsen hade vi i på Jamaica där vi bodde hos olika familjer. 
Vi lånar också ut vårt extrarum till utlänningar som kommer till 
Milano, många trevliga människor har bott hos oss.
– Med SWEA har vi fördelen att vara ett nätverk med kvinnor så 
även om man skulle vilja resa ensam känns det tryggt att bo hos en 
annan Swea, säger Nathalie.
Anslagstavlan är alltså en mötesplats för alla Sweor var ni än 
be! nner er i världen. Här kan ni söka efter Sweor ni tappat 
kontakten med, få eller ge råd och tips om aktiviteter som 
kan intressera andra svenska kvinnor, köpa och sälja, söka 
resesällskap och mycket mer.  Bara er fantasi sätter gränsen för vad 
Anslagstavlan kan användas till. 

Kolla in anslagstavlan på: www.swea.org
För mer information och för att sätta in din annons kontakta 
Nathalie: webbannerads((at)(swea.org

Anslagstavlan:
en fantastisk 
mötesplats

 

 

Flytta till USA? 
 

Jag är Licensierad Fastighetsmäklare och bor
sedan många år i Westport, CT, ca en timma från
Manhattan. Jag hjälper dig köpa, sälja eller hyra
hus i Connecticut. Om skall du flytta någon
annanstans i USA, hjälper jag gärna till via våra
samarbetspartners över hela landet.   

 

Vill du ha en svensk fastighetsmäklare, som vet
vad det innebär att flytta till USA, som ger dig
personlig service och som är lyhörd för dina krav
och önskemål? 

 

        Kontakta Viveka Kjellgren 
          Licensierad Fastighetsmäklare 

 
A: 203.227.4343  M: 203.984.2499 

E-mail: kjellgrenv@raveisre.com 
www.VivekaKjellgren.com 

 

  �“My Professionalism,  
    Your Peace of Mind�” 

du skall 
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SVT World – ditt fönster mot Sverige!
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World kan nu även ses i USA och 
Kanada. För närmare information se: svt.se/svtworld.

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. 
Drama, debatter och kultur – dygnet runt och året om!

I Europa, Afrika, Asien och Australien får du som SWEA 
medlemsförmån* vid tecknande av nytt abonnemang – 
för närmare information se: www.swea.org

För abonnemang kontakta:  
ConNova TVX, +46 (0)141 - 20 39 10 
svtworld@connova.se  www.connova.se
*tyvärr ej möjligt i Nordamerika.

svt.se/svtworld

Framsidesfotograf: Stéphane Maréchal
Stéphane som bor i Bohuslän och i Provence arbetar framför allt som reportagefotograf. Hans bilder har publicerats i ett # ertal svenska 
tidningar och magasin som Aftonbladet, Göteborgs Posten, M-magasin, Tara och Allas veckotidning bara för att nämna några. Utöver 
reportageresor arbetar Stéphane som bröllopsfotograf och porträttfotograf.
– Jag tycker mycket om att fota bröllop, det är ofta magiskt. Det är ett privilegium att få vara med i en så stor och viktig stund. Att vara 
en modern bröllopsfotograf är för mig en del av fotojournalism. Fotografen bör fånga och tolka äkta känslor som glädje, kärlek och 
vänskap med spontana och diskreta bilder, säger Stéphane Maréchal.  
Just nu be! nner han sig säkert någonstans i Europa för att föreviga ännu en bröllopsdag. 
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      PORTRÄTTET

Sverige och Michigan �– 
givande samarbete 

Jennifer Granholm, svenskättling, 
var demokratisk guvernör i staten 
Michigan från 2003 till slutet av 
2010. Under de sista årens svåra 
ekonomiska kris har hon satsat 
på ett ekologiskt och ekonomiskt 
samarbete med Sverige. 

TEXT OCH FOTO: LISBETH NORDSTRÖM-LERNER, 

SWEA MICHIGAN 

Michigan är den stat som drabbats hårdast, 
då ekonomin var uppbyggd på bilindustrin. 
Arbetslösheten var den högsta i landet (14 
%). Guvernören Jennifer Granholm har fått 
arbeta i motvind, men har framträtt som en 
energisk, intelligent och positiv politiker.

Under hennes mandat har det vuxit fram 
ett spännande samarbete mellan Sverige 
och Michigan inom miljöområdet och grön 
teknisk utveckling. 

Sverige har världens mest ambitiösa 
miljötänkande och är ett av världens mest 

internationaliserade och handelsberoende 
länder. Handeln utgör 90 procent av BNP 
och 200 av det svenska näringslivets företag 
har säte i 25 delstater i USA. 

Lennart Johansson, svensk generalkonsul 
i Michigan, förmedlade kontakten mellan 
Michigan och Sverige. Samarbetet har 
varit inriktat på alternativa energikällor och 
förvaring av energi.

Jennifer Granholm var nyligen inbjuden 
som talare till SACC-Detroit (Swedish-
American Chambers of Commerce). 

SACC:s syfte är att befordra samarbetet 
mellan svenska och amerikanska företag. 
Guvernörens tal hade titeln “From Rust 
to Green” och syftade på målet att minska 
beroendet av bilindustrin och oljan. 
Guvernören talade om det som Sverige 
och Michigan har gemensamt, nämligen 
“the 5 W:s, Woods, Winter, Wind, Work 
Force and Swedish Red Wings ice hockey 
players”. 

– Både Sverige och Michigan är halvöar 
omgivna av vatten. Nio procent av Sveriges 
yta är täckt av vatten. Båda har stora 
skogar som är viktiga för skogsnäring och 
friluftsaktiviteter. Vi har fyra årstider med 
en riktig vinter, förklarade hon.(

En annan likhet är att man har en utbildad 
arbetskraft inom bilindustrin, med Ford, 
General Motors och Chrysler i Michigan 
och Volvo, SAAB och Scania i Sverige. 

Michigan lärde sig av Sveriges 
industrimetod Swedish Triple Helix, där 
industrin samarbetar med universiteten och 
den o" entliga sektorn. Den nya lagen “) e 
Center of Energy Excellence Law” antogs 
enhälligt i kongressen trots det polariserade   
partipolitiska klimatet. Nio miljarder dollar 
har investerats, varav två från universiteten 
och samarbetet har givit 80 000 nya 
arbetstillfällen. Lagring av avancerad energi 
har lett till 17 nya batterifabriker. 

GENERALKONSUL LENNART JOHANSSON OCH GUVERNÖR JENNIFER GRANHOLM
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Sverige renar spillvatten och slutprodukten 
är rent vatten, energi och gödningsmedel. 
En global ledande industri för denna 
teknologi är Swedish Biogas International, 
som startat en fabrik i Flint, en stad med 
stor arbetslöshet. Konung Carl XVI Gustaf 
satte det första spadtaget för detta projekt 
mellan Swedish Biogas International, 
Kettering University och staden Flint. 

– Flint hade aldrig sett en kung, sa 
guvernören skämtsamt. Han mottogs 
med ABBA musik och Seven Eleven och 
McDonalds hade satt upp skyltar med 

“Welcome King Charles”. 

Flera andra projekt har initierats, ABB 
och General Motors har undertecknat ett 
avtal om att samarbeta i forskning och 
utveckling av batterier från elbilar, som kan 
användas för andra ändamål. 

– Ni kommer att kunna köra in er bil i 
garaget och sedan använda samma batteri, 
förklarade guvernören. 

Det var en stor ära för Jennifer Granholm 
att i sina föräldrars närvaro tilldelas 

Nordstjärneorden av Sveriges Konung. 
Orden utdelas numera endast till 
medlemmar av det svenska kungahuset 
samt till de utländska medborgare, som 
gjort personliga insatser för Sverige och 
svenska intressen. 

– ) e king invited me to his house. It was 
so very cool, sa Jennifer Granholm.(

Guvernören är charmig och lätt att tala 
med. Jag frågade Jennifer Granholm, 
vad som gett henne den största glädjen i 
samarbetet mellan Michigan och Sverige. 
Hon ! ck tårar i ögonen, när hon berättade 
att hon och hennes föräldrar genom 
Lennart Johansson och tack vare Sveriges 
noggranna kyrkobokföring fått kontakt 
med släktingar i Sverige. 

Det har blåst kalla vindar i Michigan 
sedan årsskiftet och snön ligger djup. 
Republikanerna vann valet. Man får 
hoppas, att det samarbete mellan Michigan 
och Sverige, som har vuxit fram under 
Jennifer Granholms guvernörstid ska 
fortsatta under den nye guvernören och 
kongressen. 

MARGARETA ANDEN, MARIE NILSSON, EXECUTIVE DIRECTOR SACC-DETROIT OCH INGRID HEDFORS
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48 konstnärer i nätverket 
SWEA Art deltog i 
utställningen i Svenska 
Kyrkan i London 5 �– 27 
februari 2011. Utställningen 
var öppen för alla �– 
professionella konstnärer, de 
som just börjat måla och alla 
däremellan.

TEXT: CHRISTINA MÅNESKIÖLD, SWEA BELGIUM

FOTO: R BLADH OCH CHRISTINA MÅNESKIÖLD

 
Temat för utställningen var Grönt, alla 
SWEA Art- konstnärer har arbetat hårt 
under två år med den gröna färgen. De som 
ställde ut i London, men också alla andra 
runt om i världen.  Många tyckte att den 
gröna färgen var svår att arbeta med trots 
att det ! nns så många gröna nyanser ute i 
naturen. Vårens skira grönska, de mättade 
gröna efter midsommar, granskogens 
mörka intensiva färg. 

Grönt ! nns inte som naturligt pigment 
utan måste blandas med blått och gult 
och något stänk rött. Det svåra är att lära 
sig pigmentens egenskaper och ! nna sina 
egna blandningar. 

Blått och gult var temat för den tidigare 
utställningen i Bryssel, nu har vi arbetat 

med grönt och nästa utställning kommer
att handla om den röda färgen. 

Tack Michael Persson, kyrkoherde i 
Svenska Kyrkan i London, för att du lät dig 
övertalas att låta oss ha vår utställning här 
och ett varmt tack till alla dina medarbetare 
för ett fantastiskt samarbete. Tack också 
Kerstin Ullström Harris för allt arbete 
och till Ulla Hising, SWEA-ordförande i 
London för samarbete, hjälp och stöd och 
inte minst för besöket på National Gallery. 
 
SWEA Art har funnits sedan 2002.  
Kvalitén på verken? – Vi har alla verkligen 
lärt oss mycket under de här åren. Att 
arbeta tillsammans och lära nytt av 
varandra, det ger resultat. Det är mödosamt 
ibland men så fantastiskt när vi ser resultat. 
Och vi har ju så roligt ihop! Vi är ett 
nätverk inom SWEA. Vår ambition är 
att lära nytt, trä" as och om möjligt ordna 
utställningar tillsammans. 

Vi vill också gärna att vårt nätverk ! nns 
i alla SWEAs avdelningar. För det fordras 
eldsjälar och de ! nns och de blir bara # er.  
Stockholm kommer att starta i februari. I 
London planerar vi att starta en SWEA 
Art Grupp under våren. Sedan kommer 
Malmö? Portugal! 

Vi kommunicerar via e-post och skickar 
oregelbundet ut ett Nyhetsbrev till samtliga 
medlemmar och till samtliga SWEA- 
ordförande. På vår hemsida ! nns också 

all information. Där ! nns även möjlighet 
för alla konstnärer att lämna en kort 
information om sig själva med foto samt
två bilder på verk. Vi vet att några gallerier 
regelbundet tittar in på vår hemsida och 
# era SWEA Art-konstnärer har fått 
erbjudande att ställa ut

SWEA Art hade en fantastisk workshop i 
september 2010 i spanska Torredembarra. 
Under fyra intensiva dagar arbetade vi med 
temat GRÖNT, vi hade föreläsningar i 
konsthistoria, olika måleritekniker och 
färglära, särskilt om gröna färger. 22 
entusiastiska Sweor från sju avdelningar 
deltog i workshopen. Vi avslutade med 
en utställning i Rådhuset inbjudna av 
kommunen Torredembarra, som såg vårt 
initiativ som ett kulturellt utbyte mellan 
Spanien och Sverige. 

Rött är vårt nästa tema med en workshop 
på våren 2012, platsen är ännu inte 
fastställd, och en workshop i Torredembarra 
i september 2012. Utställningen blir
troligen i Paris under vintern 2012/2013.
Gabriella Legillon arbetar redan hårt för 
att hitta en lokal eller ett galleri. 

Kreativa Dagar blir det på Tjörn i juli eller 
augusti, 2 – 3 dagar med olika teman. 

För mer information: 
www. chapters-swea.org/art  

Grön konstutställning i London

1. A green and pleasant land av Bodil 
O’Connor
2. Tree Trunks av Anita Wolfenden
3. Keramik av Annette Johnnerfelt
4. London
5. Slottsallén av Lena Gensollen
6. Yesterday (1) av Monida Andrén

Till vänster:
Christina Måneskiöld, Ulla Hising och 
Michael Persson, kyrkoherde i Svenska 
Kyrkan London
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SWEA donerar till Operation One World 
inför World Scout Jamboree i Sverige 2011.

Om ni be! nner er i södra Sverige i sommar, mellan den 27 juli och 7 augusti, så ta chansen att besöka 
årets World Scout Jamboree i Kristianstad.  SWEAs regioner, avdelningar och enskilda medlemmar 
har samlat in över 160 000 svenska kronor med syftet att hjälpa ungdomar att kunna ta del i detta 
jätteläger som för första gången hålls i Sverige.  Bland 35 000 deltagare kommer SWEAs PR tält att 
synas mitt ibland dem.  
Operation One World sponsrar scouter, både # ickor och pojkar, som inte själva har medel att resa den 
långa vägen till Sverige. När de sedan är där får de trä" a likasinnade scouter från hela världen och se 
hur svenskar bor, äter och lever sina dagliga liv. Dessutom får de känna sig som en del av något globalt 
samt få vänner och kontakter de aldrig annars kunnat drömma om.  Precis som vi gör i SWEA.
Kom och se detta fantastiska läger, med dess otroliga uppbyggda tältstad på Rinkabyfältet utanför 
Kristianstad.  Glöm inte att titta in i SWEAs utställningstält på huvudgatan.
Välkomna!
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Scouterna

�• Det ! nns cirka 40 miljoner scouter världen över. 
�• I Sverige ! nns det ungefär 85 000 scouter. 
�• Scouting ! nns i 161 länder. 
�• Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. Scouternas världsläger 

kallas jamboree och arrangeras vart % ärde år med scouter från jordens alla hörn.
�• Det är som ett Olympiskt Spel för scouter. På världsscoutjamboreen samlas de för att under två veckor bo i tält och uppleva 

aktiviteter och äventyr tillsammans.
�• För fyra år sedan var det i London och den här gången valdes Sverige.
�• En stad i tältform kommer att byggas upp på Rinkabyfältet i närheten av Kristianstad.  
�• Scoutföreningar från hela världen bjuds in, totalt kommer cirka 35 000 scouter från 150 länder och 40 000 besökare. 
�• Förutom sovplatser till alla deltagare kommer det att ! nnas restauranger, sjukhus och a" ärer samt informationstält för 

sponsorer.

Hallå där Anna 
Ni är nog många därute i SWEA-land 
som har varit i kontakt med Anna Sjöblom 
de senaste åren. Hennes engagemang som 
redaktör för Forum har varit stort men 
nu har hon beslutat att gå vidare till nya 
utmaningar både på det personliga och 
professionella planet. 

Vi tackar dig för många ! na nummer av 
Forum och önskar dig lycka till i livet.  

Hur länge bodde du i Milano och vad 
arbetade du med där?
– I drygt sex år. Roberto, som numera 
är min man, ! ck jobb i Milano 2004 
och då # yttade jag dit. Där arbetade jag 
under fyra år med utländska kunder och 
kontakter på ett företag som bland annat 
värderar fastigheter. Sedan jobbade jag för 
ett företag som assisterar andra italienska 
företag utomlands.

Hur har det varit att ha hand om Forum? 
– Jättekul! Det har varit ett otroligt roligt 
och givande uppdrag. Förutom att jag lärt 
mig massor, har jag även fått många nya 
vänner runtom i världen!

Hur känns det att lämna över 
redaktörskapet?
– Jag hade planerat att göra det efter två år 
(nu blev det två och ett halvt), så det känns 
väldigt bra. Det har känts skönt att lämna 
över till Elsa, som är lätt att samarbeta med, 
initiativrik och självgående.

Varför # yttade du tillbaka till 
Örnsköldsvik?
– Vi har alltid tänkt testa på livet i Sverige. 
Det har inte känts som rätt tillfälle 
tidigare, vilket det helt plötsligt gjorde. I 
slutändan kändes det mest naturligt att 
starta i Örnsköldsvik – det är en stad som 
utvecklats mycket de senaste tio åren och 
här har vi många vänner. Vi gillar att vara 
ute i naturen och natur ! nns det mycket av 
här!

Vad är dina närmaste framtidsplaner?
– Jag kompletterade mina studier med 
en kurs i journalistiskt skrivande förra 
året och jobbar nu som vikare på en 
lokaltidning. Tillsammans med två vänner 
planerar jag och min man även för ett litet 
researrangörsföretag, med resor till Höga 
Kusten och Lappland.

Kommer du att fortsätta vara aktiv i 
SWEA?
– Ja, jag fortsätter att vara sammankallande 
i redaktionskommittén ytterligare ett år. 
Jag är också med i webbredaktionen som 
journalist.
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TEXT: ELSA MARECHAL, SWEA GÖTEBORG 
FOTO:PRIVAT

– När jag såg annonsen såg det ut att vara 
ett jobb för mig, jag tycker om utmaningar 
och att uppnå resultat, säger Katri i 
telefonluren på andra sidan Atlanten.
När vi pratas vid har hon bara haft sitt nya 
jobb i knappt två veckor och hon berättar 
att hon haft en riktig rivstart.
– Det har varit fullt upp, tillsammans 
med Åsa-Lena Lööf håller vi på att 
sammanställa en massa olika rapporter 
inför världsmötet i Kuala Lumpur.

Katris huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
leda SWEA:s administration och se till så 
att man jobbar inom stadgarna och ramarna 

för en ideell organisation. Utöver budgeten 
och administrationen kommer hon att 
arbeta med marknadsföring och externa 
kontakter.
– SWEA har blivit en stor internationell 
organisation och en administrativ chef 
kommer även att stå för kontinuitet. När 
en styrelse avgår och en ny kommer ! nns 
fortfarande den administrativa chefen på 
plats, förklarar hon.
På bara dessa två veckor har Katri förstått 
att hennes uppgift är omfattande och 
mycket arbetskrävande.
– Förr gjorde den internationella 
ordförande allt detta jobb, jag tror säkert 
Åsa-Lena la ner 60 timmar i veckan på 
SWEA. Med en sådan arbetsbörda är det 
inte lätt att hitta en efterträdare. 

Utöver de två halvtidsanställda som 
! nns på kansliet i Kalifornien har nu 
Katri den tredje betalda tjänsten inom 
SWEA. När hon ! ck veta att hon fått 
tjänsten sa hon upp sig som ekonomi- och 
administrationsansvarig på ett företag i den 
marina industrin i Florida.
– Jag börjar med en halvtid och så 
småningom får vi se om det blir mer.

Hennes kontor har hon installerat i sin 
lägenhet på åttonde våningen, från det ena 

fönstret ser hon kryssningsfartygen gå förbi 
i hamnen och från det andra har hon utsikt 
över en park och några kanaler.
– Mina arbetsverktyg är internet och 
telefonen. Vi har långa telefonmöten 
mellan de olika förtroendevalda och jag 
arbetar mycket tillsammans med Helena 
Litwak och So! a Fransson Krall på kansliet 
i Kalifornien.
– Det är häftigt att ena minuten prata med 
en Swea i Shanghai som just ska gå och 
lägga sig och i andra minuten prata med 
en Swea som just vaknat någon annanstans 
i världen. Jag ser verkligen fram emot att 
arbeta med alla Sweor där ute. 

Katri öddes i Rauma, Finland, när hon var 
sex år # yttade familjen till Uddevalla där 
hon växte upp. Efter gymnasiet i Göteborg 
har Katri studerat juridik, ekonomi och 
arbetsrelaterade ämnen. Hon har arbetat 
som försäljningschef på hotell och har 
en lång erfarenhet inom konferens- och 
evenemangsbranschen. Sedan 1998 har 
hon bott till och från i Florida och sedan 
2004 bor hon permanent i Fort Lauderdale 
tillsammans med sin man ) omas. 
– Jag gick med i SWEA nästan på en gång 
vi kom hit. Tack vara föreningen har både 
jag och min man fått många vänner. Det 
jag tycker om i SWEA är kamratskapet 
och vänskapen vi har. Sedan är det roligt 
anordna svenska fester som kräftskivor, 
påskmiddagar och julbasarer, säger hon 
glatt.

Katri  ck jobbet!
Under förra hösten utlyste 
SWEA International en tjänst 
som administrativ chef för 
hela organisationen. Drygt 20 
ansökningar kom in och efter 
ett långt övervägande  ck till 
slut Katri Olander Serenius 
från Florida jobbet.

SWEA Forum 1-11_34-48.indd   38 2011-06-09   02.00



39 

TEXT: ERIKA TIEFENSEE, AO IRLAND 

ILLUSTRATION: ANNELIE OLSSON, SWEA 

SINGAPORE

Det första jag slås av är värmen. Den är 
fuktig och lägger sig på huden. Den är inte 
obehaglig, bara annorlunda. Kontrasten 
blir total i den luftkonditionerade taxin, jag 
ryser nästan till lite grann när jag sätter mig 
på det svala lädersätet.
Jag har alltså just landat i Kuala Lumpur 
efter 12 timmar  på ett fullpackat plan och 
det är första gången jag är i Asien. 
Anledningen till resan är SWEAs 
Värlsmöte som hålls vartannat år, denna 
gång alltså i Malaysia.
(Framme på hotellet imponerar den 
utmärkta servicen. Väskorna tas smidigt om 
hand i entrén för att sedan 
magiskt dyka upp på rummet efter 
incheckning.
Ganska färdig slänger jag mig på sängen 
för en kort paus. Upptäcker då att mitt 
midjebälte med bankkort, 
körkort och lite dollar saknas. Några 
minuters panik (och några väl valda 
svordomar) innan jag skärper mig och 
går ned till receptionen för att reda ut 
situationen. Hotellpersonalen är helt 
underbar, vi ringer taxibolaget, # ygplatsen, 

# ygbolaget och # ygplatspolisen. 
En av receptionisterna kör mig sedan 
till Tourist Police så att jag kan göra en 
anmälan. Vid detta laget är jag ganska 
slak och hon styr mig med bestämd hand 
mot en liten marknad på torget utanför 
turistcentrat. 
Matstånden kantar torget och i mitten 
! nns udda plaststolar och bord uppsatta. 
Jag får grillad ! sk insvept i 
bananblad och kycklingspett med 
jordnötsås. 
Magen tar tacksamt emot den varma maten 
och coca-colan som följer smakar som 
nektar. 
Receptionisten ler stort och undrar om det 
inte känns lite bättre nu? Jo det får jag ju 
hålla med om. 
Polisanmälan gjord och bankkortet spärrat 
beslutar jag mig för att inte oroa mig över 
eventuella körkortsbekymmer utan kryper 
till kojs och somnar nästan innan huvudet 
landat på kudden.
Nästa morgon har jag ett sms från ett okänt 
nummer, det lyder; 
”Erika, har du förlorat din väska? Den 
! nns hos # ygplatspolisen - ring mig! kram 
Maria”
Maria är ordförande i SWEA Kuala 
Lumpur och historien hon berättar när jag 

ringer upp är helt otrolig.(
Mitt midjebälte hade hittats av en tysk 
turist på # ygplatsen och hon lämnade in 
det till polisen där. I väskan hade jag några 
SWEA-visitkort så när tyskan sedan såg 
en dam som hade en väska med samma 
logotyp gick hon fram och pratade med 
damen ifråga. Damen var från SWEA 
i Hong Kong så hon ringde Maria som 
sedan hittade mitt nummer i deltagarlistan. 
Heja SWEAs nätverk!!
Jag var helt förstummad över detta otroligt 
tursamma händelseförlopp och efter att 
ha tackat alla inblandade kunde jag bege 
mig ut till # ygplatsen och hämta mitt 
midjebälte.(Drog en lättnadens suck(över 
att inte behöva ersätta körkortet, hade i 
tankarna redan(börjat kalkylera ifall(man 
från Dublin kan hinna till Svenska 
Ambassaden i London tur och retur på en 
dag...
Som kuriöst(vetande kan jag informera om 
att den luftkonditionerade expresspendeln 
som har gratis WiFi tar dig(från KL 
Central till(International Airport på endast 
28 min.(
Vid ett annat tillfälle provade jag(också på 
både monorail och tunnelbana och kan bara 
säga att jag var djupt imponerad av att det 
var så smidigt att åka kommunalt. 
Inte för att vara spydig men kanske 
Dublin(Bus kunde åka till Malaysia på 
studieresa?
(
Och hur var själva SWEAs Världsmöte då?( 
Intensivt, roligt, upplysande, inspirerande... 
Många ord poppar upp när jag försöker 
sätta det på pränt. 
Fyra dagars intensivt nätverkande 
resulterade i många intryck. 
Dels av SWEA som internationell 
organisation men också av de kvinnor 
jag mötte och som alla är så olika men 
samtidigt så lika - svenskar i utlandet som 
valt att engagera sig i SWEA. 
Systerskap var ett ord som återkom 
ofta(under(dessa dagar och det illustrerades 
också av de Sweor som kommit över från 
Japan.
Världsmötet hölls alltså helgen efter 
jordbävningen och dessa fantastiska tjejer 
deltog i # era av mötena samtidigt som 
de löpande var i kontakt med sina(Sweor 
online för att kolla att alla var okej och att 
ingen stod utan hjälp. 
(SWEA i stort och smått. Internationellt 
och lokalt. 
Jag är glad och stolt över att vara medlem(i 
SWEA och hoppas kunna förmedla lite av 
den inspiration och glädje jag upplevde i 
Kuala Lumpur.
(
Kram Erika
((

Midjeväska på vift
Kåseri från Kuala Lumpur
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   NYA AVDELINGSORDFÖRANDEN

Namn: Jennie Andreasson
Avdelningsordförande för: SWEA 
Lissabon
Med i SWEA sedan: 2009
Tidigare världsmöten: 0

Vad var det som lockade dig att bli AO?
(– Jag ville vara med och föra SWEA vidare 
och utveckla den bas som redan ! nns. Det 
som lockade mig var att jag kunde vara med 
direkt och påverka och föra in min energi i 
SWEA. 
(
Vad betyder SWEA för dig?
– SWEA har för mig varit ett otroligt 
viktigt nätverk och ett stöd. Efter ett antal 
år utomlands sökte jag mig till SWEA 
för att jag var i behov av ett igenkännande 
nätverk och vänner i samma situation. 
(
Vad förväntar du dig av VM i Kuala 
Lumpur?
(– Jag förväntar mig lärorika utbyten av 
erfarenheter och ny vänskap för att få ideer 
och input till vidare utveckling av SWEA.

Namn: Gun Bolin 
Avdelningsordförande för: SWEA San 
Fransisco
Med i SWEA sedan: 2002
Tidigare världsmöten: 0

Vad var det som lockade dig att bli AO?
(– Jag har blivit mer och mer aktiv i SWEA 
under de senaste 7 åren och varit med i 

styrelsen i 6 år. Kände att det kunde vara 
en bra tid att bli AO och försöka hålla 
föreningen på rätt kurs. Efter allt min 
föregångare hade fått i stånd (# era bra 
ändringar) ville jag dra mitt strå till stacken 
ett tag på den här nivån.
(
Vad betyder SWEA för dig?
– SWEA betyder mycket för mig i(det att 
ju äldre jag blir desto mer betydande tycks 
det vara att vara i kontakt med sin svenska 
del. Har varit i USA över 40 år och var inte 
med i SWEA under min yrkesarbetande 
tid, men ! ck sedan tillfälle att hoppa in 
på allvar och det känns så ! nt att kunna 
erbjuda  och få den svenska kontakten, 
vänner, seder, besökare av intressanta slag, 
och hjälpa de nyanlända att anpassa sig
(
Vad förväntar du dig av VM i Kuala 
Lumpur?
(– Jag hoppas kunna lära mig från andra 
avdelningar sådant som kunde vara bra för 
oss själva att adoptera och kanske dela med 
mig av våra erfarenheter till andra. Plus 
knyta nya band...

Hur var VM?
– Det var en otroligt givande 
sammankomst, och på inget sätt en 
besvikelse.

Namn: Maria Persson Gulda
Avdelningsordförande för: SWEA  Boston
Med i SWEA sedan: 2010
Tidigare världsmöten: 0

Vad var det som lockade dig att bli AO?
(– Jag älskar att jobba med människor och 
tackade ja till att bli AO för jag tyckte det 
lät som en spännande kombination av att 
möta nya svenskor och arbeta med svenska 
ändamål. 

(Vad betyder SWEA för dig?
– Har varit i USA i nio år nu men värderar 
mitt svenska ursprung och värderingar 
väldigt högt.(SWEA(är för mig en 
organisation där jag kan knyta samman min 
svenska identitet med min amerikanska 
omgivning. Det är också en organisation 
med stark sammanhållning som jag 
verkligen värdesätter.
(
Vad förväntar du dig av VM i Kuala 
Lumpur?
(–Trä" a många nya ansikten, utbyta idéer 
och få många goda råd.(Jag ser väldigt 
mycket fram emot vårt möte.

Hur var VM?
– VM var fantastiskt trevligt med många 
härliga Sweor. Jag tyckte speciellt bra om 
våra workshops och ämnena vi diskuterade 
där. (Fredrik Häréns föredrag var också en 
riktig höjdare. (
 –  Sista kvällens middag med asiatisk dans 
och modeshow var pricken över i:et för 
mig.(

Runtom i Swea-land har 
nya avdelningsordförande 
intagit sina platser Forum 
har pratat med några 
av dem inför deras nya 
uppdrag och deras första 
världsmöte.

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

�“Swedish Delight�”

Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

1 rum med queensize bed och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.

Båda rummen har TV och privata badrum.
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JURIDISK SPALT          

Arv och testamente när 
man bott utomlands

Advokaten Tove Sjövall, SWEA Malmö, är 
specialiserad inom internationell privat och 
processrätt. Ställ din fråga till Tove genom 
att mejla till tove@tovesjovall.se

Råden i den juridiska spalten lämnas på 
advokatens ansvar och SWEA International 
bär inget ansvar i samband härmed.

FRÅGA 1:
Jag undrar om jag kan få hjälp med tillvägagångssättet när det 
gäller arvskifte i en familj där kvinnan är svensk medborgare, men 
icke mannen. Vi är gifta sedan 1970 och vi gifte oss i Sverige. Jag 
har hört att eftersom jag är svensk medborgare, så kan min man 
och jag skriva ett testamente, där vi vill att svensk lag skall gälla(när 
vi dör.(I det land jag bor, så har barnen rätt att få ut sin arvslott, en 
% ärdedel av tillgångarna, när en av föräldrarna dör. Skulle(min man 
dö innan mig,(så innebär det att jag är tvungen att sälja(vårt hus(för 
att betala(kontant(en % ärdedel av våra(estimerade ekonomiska 
tillgångar, som mest består i fast egendom.
I Sverige får ju de gemensamma barnen ärva först, när båda 
föräldrarna är borta.
Min man och jag är helt överens om att barnen icke skall ärva oss 
förrän vi båda är borta. 
Vi har båda dubbel nationalitet.
Vi har endast våra tillgångar i utlandet.
Vi är gifta sedan september 1967. Vi gifte oss i Stockholm. Vi 
har ett äktenskapsförord där det är stipulerat att vi skall ärva 
varandra, men det går inte enligt lagen i landet vi bor i att utesluta 
% ärdedelen för barnen.
För att undvika en massa problem vid ett eventuellt dödsfall, så 
skulle vi vara ytterst tacksamma om det inte blir någon inblandning 
av våra barn, när det gäller ekonomin för den överlevande. ((
Det är inte meningen att göra något av våra två barn arvlösa, men 
ingen av oss vill ha någon som helst inblandning i våra a" ärer 
innan vi är borta båda två.
Jag vore jätteglad om du kunde svara mig på detta. Vi är många 
svenskor som sitter i samma situation.

SVAR:
Tack för ditt mail. Det var många frågor på en gång. Enligt svensk 
rätt ärver barnen till gemensamma föräldrar först när bägge 
föräldrarna är borta. Eftersom ni bägge har dubbelt medborgarskap 
(men bara du är svensk) är risken stor att man även i Sverige skulle 
falla tillbaka på hemvistlandets lag på grund av att ni har ”centrum 
för era levnadsintressen” där. Jag tror det bästa du kan göra är att 
kontakta en advokat på platsen och be om hjälp.
Det är inte möjligt enligt svensk rätt att i ett äktenskapsförord 
skriva att du och din man skall ärva varandra. Detta betraktas 
inte som ett giltigt testamente eftersom ett äktenskapsförord inte 
uppfyller formföreskrifterna för ett testamente.

FRÅGA 2:
Jag är amerikansk medborgare och äger 50 procent av ett hus 
i USA. Min del sitter i en ”Living Trust”, vilket enligt US lag 
betyder att det är enskild egendom.  Detta var det hus jag ägde 
tillsammans med min förste man, amerikansk medborgare. Vid 
skilsmässan ifrån honom ! ck jag behålla min halva av huset. När 
min förste man avled ändrades äganderätten till min hälftandel av 
huset till en ”Revocable Trust”. Jag gifte sedan mig 1998 med en 
svensk medborgare och bosatte mig i Sverige.
Min andre make avled nyligen. Enligt hans testamente skulle jag 
med fri förfoganderätt erhålla den avlidnes kvarlåtenskap. Vid 
bodelningen efter hans frånfälle ifrågasätter mina styvbarn (min 
andra mans barn) att huset i USA är enskild egendom. 
Hur ser man på det enligt svensk rätt, enskild eller gemensam 
egendom?
Jag vore mycket tacksam för hjälp och svar från dig.

SVAR:
Det här är en inte helt lätt fråga att besvara. Under den tid du var 
gift i USA gällde amerikansk rätt avseende förmögenhetsrättsliga 
frågor mellan dig och din dåvarande make. När ni skilde er ! ck du 
hälften av fastigheten. Du gjorde denna egendom till enskild först 
vid din förste mans bortgång enligt amerikanska regler. Du hade då 
redan varit gift med en svensk man bosatt i Sverige under ett antal 
år. 
Enligt lagen om internationella frågor rörande makars och sambors 
förmögenhetsförhållanden gäller lagen i den stat där makarna 
tog hemvist när de gifte sig. Du och din svenske man bosatte 
er i Sverige efter giftermålet vilket innebär att svensk lag skall 
tillämpas på förmögenhetsrättsliga frågor mellan er (om ni inte 
avtalat annat). Enligt svensk rätt kan enskild egendom uppkomma 
endast genom äktenskapsförord upprättat enligt svenska regler och 
registrerat i det svenska äktenskapsregistret eller genom att någon 
annan i testamente eller gåvobrev föreskrivit att den egendom som 
ges/testamenteras skall vara enskild. Detta innebär så vitt jag kan se 
att du borde ha upprättat ett äktenskapsförord enligt svenska regler 
för att göra din amerikanska egendom enskild. Det ! nns inte heller 
något uttryckligt förordnande från någon annan som föreskriver 
att fastigheten skall vara din enskilda. Du kan därför riskera att 
fastigheten i USA betraktas som giftorättsgods i Sverige och därför 
skall ingå i bodelningen mellan dig och din nu avlidne svenske 
make.
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Carla Jonsson mottog 2008 Agneta 
och Gunnar Nilssons stipendium för 
studier av Interkulturella relationer.

TEXT: ELSA MARECHAL FOTO: PRIVAT

 
Carla, 36, arbetar som forskare och 
universitetslektor vid Institutionen för 
språkdidaktik vid Stockholms universitet. 
Hon är född i Umeå, hennes mor är från 
Peru och hennes far från Sverige. Carlas 
intresse för # erspråkighet väcktes när hon 
som 11-åring bodde ett par år i Kalifornien. 
Hon ! ck stipendiet för sin forskning om 
kodväxling (Code-switching), det vill 
säga användningen av två eller # era språk 
i samtal bland barn och ungdomar. Hon 
tittade bland annat på hur uttryck och 
identitet förstärks för dem som lever med 
# era språk. 
Under två år följde och dokumenterade 
hon hur unga i tre internationella skolor i 
Stockholm använder sig av sina språk under 
skoldagen. 

Vad har hänt sedan 2008?
– Jag har avslutat min studie om 

kodväxling, tanken är nu att jag ska skriva 
# era artiklar och eventuellt en bok i ämnet.
– På ett personligt plan har jag blivit 
mamma till Julian, en pojke som har hunnit 
bli två år.

Vad håller du på med just nu?
– Jag har två projekt på gång, ett som jag 
ska avsluta i år som heter Interkulturell 
pedagogik och interkulturellt lärande 
i språkundervisning. Det projektet 
! nansieras av Vetenskapsrådet.
– Det andra är ett Europaprojekt och heter 
”Investigating discourses of inheritance 
and identity in four multilingual European 
settings”.  Tillsammans med forskare från 
Nederländerna, Danmark och England 
kommer jag att studera hur barn och 
ungdomar använder sig av sin två- eller 
# erspråkighet före, under och efter 
skoldagen. Vi vill se hur man skapar sin 
identitet när man är # erspråkig. Det blir 
liksom en uppföljning och fördjupning av 
mitt tidigare arbete.

Vad har SWEAs pengar betytt för dig?
– Stipendiet har betytt mycket! Med 

stipendiemedlen reste jag till Kalifornien 
för att föreläsa om min avhandling som 
handlar om kodväxling mellan spanska och 
engelska i pjäser(publicerade i USA. Jag 
besökte # era universitet och bland annat 
UCLA.
– Eftersom jag var knuten till universitet 
i Berkeley stannade jag där en längre 
tid. Där trä" ade jag andra forskare och 
intensi! erade arbetet med mitt nya 
forskningsprojekt om # erspråkighet och 
mångfald.  

Vad ligger i den närmaste framtiden?
 –  Jag har tagit tjänstledigt från min 
lektorstjänst så jag kommer att forska 
nästan på heltid. Fokuset kommer att ligga 
på det nya Europaprojektet.
– Jag är också medredaktör till en bok om 
kodväxling i skrift, alltså hur man växlar 
mellan olika språk i till exempel böcker, 
reklam och på internet.
– Privat kommer jag fortsätta njuta av min 
sons uppväxt. Han får växa upp med två 
språk, spanska och svenska, i hemmet.

CARLA JONSSON
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                                                                                             IDA FALK WINLAND

Sopranen Ida Falk Winland mottog 
2008 Sigrid Paskells stipendium i 
scenkonsterna.

TEXT: ELSA MARECHAL FOTO: MATS BÄCKER

Juryn skrev bland annat att Ida uttrycker 
en musikalisk mognad och detta med en 
vacker röst och en otadlig teknik. 
Ida, 28, kommer från en musikerfamilj, 
hon började studera cello och piano redan 
när hon var tio år och tog sina första 
sånglektioner när hon var 16. Hon har 
bland annat studerat vid Royal College of 
Music i London och på Benjamin Britten 
International Opera School. Ida är numera 
en efterfrågad konsertsolist och har bland 
annat framträtt med Sveriges Radios 
Symfoniorkester under Daniel Harding, 
Göteborgs Symfoniker under Gustavo 
Dudamel, Helsingfors Filharmoniska 
Orkester under Okko Kamu, Sveriges 
Radios Kör och English Chamber 
Orchestra. 
2007 sjöng hon på ceremonin för 
Nobelpriset och sin första stora operaroll 

gjorde hon på GöteborgsOperan 2008 som 
Cleopatra i Händels Julius Caesar

Vad har hänt sedan 2008?
– Oj, massor. Jag vann Solistpriset på våren 
2008, i priset ingick en Sverigeturné, en 
cd-inspelning och en del pengar. Skivan, 
som jag spelade in med pianisten Matti 
Hirvonen, kom ut i februari 2010. Det är 
en romansskiva med sånger av bland annat 
Strauss, Copland och Nyström. Sedan 
har jag börjat en turné som heter ECHO 
(European Concert Hall Organization) och 
som ligger i Stockholms konserthus regi. I 
höstas gjorde jag min debut på Stockholms 
opera som Romilda i Händels opera Xerses.
– Förra året ! ck jag Birgit Nilsson-
stipendiet. Under förra sommaren sjöng jag 
i Hans och Greta på Glyndebourne Operan 
och i sommar kommer jag att vara med i La 
verita in cimento av Vivaldi på Garsington- 
operan utanför London.
– På det mera personliga planet har jag 
efter många år i London # yttat hem till 
Sverige, min fasta punkt är numera på 
söder i Stockholm, men som frilansande 
musiker bor man där man jobbar..

Vad håller du på med just nu?
– Just nu är jag på GöteborgsOperan där 
jag sjunger Morgana i Händels barockopera 
Alcina under ledning av Laurence 
Cummings.

Vad har SWEA:s pengar betytt för dig?
– Det har varit otroligt värdefullt för mig 
att få ert stipendium. Jag är som frilansande 
musiker i en läskig bransch som kostar 
mycket. Man måste resa runt för att göra 
auditions, köpa dyra konsertklänningar, 
noter och ta coaching och sånglektioner – 
allt detta på egen bekostnad. Så pengarna 
jag ! ck har bidragit till mitt liv som 
kringresande musiker.

Vad ligger i den närmaste framtiden?
– Jag ska fortsätta min Europaturné med 
Matti Hirvonen, vi har några datum 
kvar. Sedan har jag blivit utsedd till en 
av ECHO Rising Stars, vilket kommer 
att leda till konserter i olika konserthus 
runtom i Europa och i Carnegie Hall i 
New York. 
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STYRELSE E-POST
Ordförande Åsa-Lena Lööf president@swea.org
Vice ordförande Elisabeth Alsheimer vicepresident@swea.org
Grundare Agneta Nilsson founder@swea.org
Regionordförande VAME Annette Åsberg vame@swea.org
Regionordförande MAME Tina Klintmalm mame@swea.org
Regionordförande OAME Margaretha Talerman oame@swea.org
Regionordförande VEMA Monica Haglund vema@swea.org
Regionordförande MEMA Ann Winstanley mema@swea.org
Regionordförande OEMA Ingrid Westin oema@swea.org
Regionordförande Asien Karin Gibson Nyqvist asien@swea.org

ÖVRIGA BEFATTNINGAR
Sekreterare Johanna Fagerlund secretary@swea.org
Skattmästare Anna Engström treasurer@swea.org
Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn kerstin@wealthbydesignonline.com
Juridisk rådgivare Gita Paterson of  ce@swea.org
Speciell rådgivare Christina Moliteus molicom@aol.com
Adminitrativ chef Katri Olander Serenius adminchef@swea.org
Administratör So  a Fransson Krall of  ce@swea.org
Kansliassistent Helena Litwak of  ce@swea.org
Webbredaktör Jessica Sköld webmaster@swea.org
Redaktör SWEA-Nytt Ginga Sewerin-Olsson sweanytt@swea.org

Margaretta Simpson sweanytt@swea.org
Redaktör Forum Elsa Maréchal editor@swea.org
Annonschef, PR Eva Malm advertising@swea.org 

ANNONSANSVARIG
Europa adseurope@swea.org
Amerika Jeanette Setterhag adsamerica@swea.org
SWEA Guiden Monica Rabe info@sweaguiden.com
Webbadresser: SWEA International www.swea.org

SWEA Lokalavdelningar
REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)
Arizona Ellinor Ellefson arizona@swea.org
Hawaii Monika Yarbrough hawaii@swea.org
Las Vegas Marita Kingman lasvegas@swea.org
Los Angeles Margaretha Laseen losangeles@swea.org
Orange County Karin Strömberg orangecounty@swea.org
San Diego So  a Fransson Krall sandiego@swea.org
San Francisco Gun Bolin sanfrancisco@swea.org
Seattle Ia Dübois seattle@swea.org
Vancouver Lena Normén-Younger vancouver@swea.org

REGION  MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin Anna Tallent austin@swea.org
Chicago Tina O�’Malley chicago@swea.org
Dallas Pia Wichmann dallas@swea.org
Denver Camilla Manly denver@swea.org
Florida, South Katri Olander Serenius  orida@swea.org
Houston Margret Kollén houston@swea.org
Michigan Christina Mai michigan@swea.org
Minnesota Malin Symreng minnesota@swea.org
New Orleans Kicki Casano neworleans@swea.org
Toronto Marianne Mannerheim toronto@swea.org

REGION  ÖSTRA AMERIKAS (OAME)    
Atlanta Camilla McKinney atlanta@swea.org
Boston Maria Persson Gulda boston@swea.org
New Jersey Birgitta Odqvist newjersey@swea.org
New York Gun Elisabet Dronge newyork@swea.org
North Carolina So  e Lofors-Läck northcarolina@swea.org
Philadelphia Ann Charlotte Göransson philadelphia@swea.org
Virginia Beach Anna Lissnils-Morlock virginiabeach@swea.org
Washington DC Cecilia Browning washingtondc@swea.org

ADRESSLISTA
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REGION  VÄSTRA EMA (VEMA) E-POST
Barcelona Margaretha Bernsten-Persson barcelona@swea.org
Costa Blanca Gunilla Westerlund costablanca@swea.org
Göteborg Åsa Norlin goteborg@swea.org
Holland Barbro Hilwig-Sjöstedt holland@swea.org
Irland Erika Tiefensee irland@swea.org
Lissabon Jennie Andreasson lissabon@swea.org
London Rigmor Rutlin london@swea.org 
Mallorca Britt Marie Ericson De Batle mallorca@swea.org
Marbella Rose-Marie Wiberg marbella@swea.org
Oslo Monica Olsson oslo@swea.org
South Africa Marie Wiberg southafrica@swea.org
Telemark Ulrika Gyllenhammar telemark@swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)  
Belgium Annakarin Madsen belgium@swea.org
Berlin Kristina von Wrede berlin@swea.org
Frankfurt-Heidelberg Anita Kasper frankfurt@swea.org
Israel Gunilla Minzari israel@swea.org
Köln-Bonn Susann Stelling kolnbonn@swea.org
Luxemburg Anna Andersen luxemburg@swea.org
Malmö Tove Sjövall malmo@swea.org
Milano Therese Söderström milano@swea.org
Paris Ann-So  e Cleverstam-Wikström paris@swea.org
Rimini Inger Ljunggren-Maioli rimini@swea.org  
Rivieran Elisabeth Carrick rivieran@swea.org
Rom Christina Hallmert rom@swea.org
Tunisien Catarina Holmgren-Mejri tunisien@swea.org
Örestad Siv Arvelid orestad@swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)  
Athens Helene Bankefors-Palaghias athens@swea.org
Budapest Jose  ne Larsson budapest@swea.org
Dubai Pernilla Axberg-Karlsson dubai@swea.org
Genève Eva Törnqvist geneve@swea.org
Istanbul Helene Fredell istanbul@swea.org
Moskva Anna Gustafsson Bril moskva@swea.org
München Erika Sundström munchen@swea.org
Stockholm Josephine Carlsson stockholm@swea.org
Västerås Pia Edstam vasteras@swea.org
Warszawa Lisa Zettlin-Lindberg warszawa@swea.org
Wien Eva Jurkowitsch wien@swea.org
Zürich Anna Seefeldtß zurich@swea.org

REGION  ASIEN
Bangkok Erika Ng Björklund bangkok@swea.org
Beijing Anna Centerman beijing@swea.org
Hong Kong Margareta Lindgren hongkong@swea.org
Japan Jeanette Steenbrink  japan@swea.org
Kuala Lumpur Maria Kjellberg-Harkins kualalumpur@swea.org
Perth Lisa Jahrsten perth@swea.org
Seoul Hedvig Lunden-Welden seoul@swea.org
Singapore Ingela Carlsson singapore@swea.org

ADRESSLISTA

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser 
kan däremot inte användas för massutskick i försäljningssyfte.

För information om annonsering internationellt i medlemstidningen SWEA 
Forum, på hemsidan www.swea.org eller på www.sweaguiden.com ber 
vi er e-posta: advertising@swea.org, adseurope@swea.org eller adsame-
rica@swea.org. 

För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hem-
sidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

Swea International Inc.
552 S. El Camino Real
Encinitas, CA. 92024
USA
+ 1 760 942 1100
of  ce@swea.org

EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas = Nord-, Mellan- och Sydamerika
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MEDLEMSFÖRMÅNER
GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER 
OCH SAMARBETSPARTNERS!

SWEA FORUM
1,6 miljonerklubben

Alfa Moving

Marianne Sample, B&B

Nordea

Sigtunaskolan SSHL

So  a Distans

Svenskt Näringsliv

Swedish Delight B&B

SVIV, Svenskar I Världen

SVT World

Tetra Pak

Viveka Kjellgren, mäklare

WEBB-ANNONSÖRER
Alfa Moving

Days in Swedan K Lith.

So  a Distans

Svenskt Näringsliv

Svenskt Tenn

SVT World

SPONSORER
OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

The Heimbold Foundation

SAS

Swedbank

Svenskt Näringsliv

SVIV, Svenskar i Världen

Nämnden för Sverigefrämjande

i utlandet, NSU:

Utrikesdepartementet

Svenska institutet

VisitSweden

Invest Sweden 

Exportrådet 

ÖVRIGA SPONSORER VÄRLDSMÖTET
I KUALA LUMPUR 2011
Asian Tigers Transpo Malaysia

Electrolux

Ericsson

Lundsbergs Skola

MEDLEMSFÖRMÅNER 

Att vara Swea har många  er förmåner än vänskapen och vårt fantastiska kontaktnät! 

Vi hoppas att de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs medlemmar ska vara till glädje för många av er. Företagen 

som erbjuder dessa förmåner gör det i kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på olika sätt. Det är SWEAs Framtids- 

och PR-kommittéer som jobbar med medlemsförmåner och sponsoraktiviteter. Hör gärna av er till oss med tips och idéer: 

bene  ts@swea.org. Medlemsförmånerna hittar du på www.swea.org 

GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN/2.6 MILJONERKLUBBEN 

1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för att skapa opinion för kvinnohälsofrågor.

Medlemsavgifter: Utlandsmedlemmar: 350:-/år,  Medlemmar i Sverige: 200:-/år

E-post: info@1.6miljonerklubben.com, www.1.6miljonerklubben.com och �”lillasysterklubben�” www.2.6miljonerklubben.com

GÖTA KANAL- KRYSSA SOM ÅRETS SVENSKA KVINNA!

Upplev en äkta svensk klassiker till specialpris. En njutningsfylld resa i det svenska sommarlandskapet där vägen är viktigare 

än målet. Medlemmar i SWEA erbjuds 25% rabatt på ordinarie hyttpriser. Boka din resa på telefon 031-806315.

SVENSKA INSTITUTET �– 20 % PÅ KÖP FRÅN SWEDEN BOOKSHOP

Vi har det bredaste sortimentet av översatt svensk litteratur och information om Sverige. Som SWEA-medlem har du 20% 

rabatt på allt du handlar i Sweden Bookshop. Ange �“SWEA�” som kampanjkod när du beställer på www.swedenbookshop.com

SVENSKA MAMMOR LÄGRE MEDLEMSAVGIFT FÖR SWEOR!

Om du är Swea kan du nu gå med i Svenska Mammor till en lägre medlemsavgift. Som SWEA-medlem betalar du enbart

SEK 200 (ordinarie pris är SEK 250) per år för medlemskapet. Svenska Mammor har ett med SWEA närbesläktat syfte 

och jobbar för att nätverka kring barn till svenska mammor och pappor. Läs mer på: www.svenskamammor.com

SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL

Sveriges Televisions utlandskanal SVT World sänder huvudsakligen svenskproducerade program från samtliga SVT-kanaler.  

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I Europa, Afrika, Asien 

och Australien får Du som SWEA 15 månaders abonnemang för 12 månaders pris vid tecknande av ett nytt abonnemang. 

Abonnemangsavgiften är för närvarande SEK 1.358 per år. Vid mottagning inom EU tillkommer svensk moms. Förmånen 

gäller under första abonnemangsperioden. Medlemsförmånen gäller tyvärr inte vid mottagning i Nordamerika, vilket beror 

på att fakturering sker via ett USA-baserat företag som inte har någon möjlighet att särbehandla olika abonnentgrupper. 

Abonnemang i USA och Kanada kommer att kosta USD 19,50/mån. 

En engångskostnad på USD 169 tillkommer för set-top-boxen.

NORDIC REACH (ENDAST USA)

Det moderna nordiska livsstilsmagasinet för Amerika ges ut fyra gånger om året och skriver om kultur, mode, design, mat, natur 

mm. Som medlem i SWEA USA kan du prenumerera ett år för bara $11 och spara 42% (ordinarie pris $19).

BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV

Är du medlem i SWEA har du möjlighet att bli medlem i föreningen Svenskar i Världen, SVIV, för endast 350:- (ord. avgift 500:-) 

Läs mer på www.sviv.se
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Att kunna resa sig och stå på egna ben 
framkallar glädjetjut hos en ettåring. Nog 
borde den känslan och energin växa sig 
starkare ju mer vi klarar av?

I mitt liv har jag följt devisen: ”Snälla flickor 
kommer till himlen, andra kan komma hur långt 
som helst.” Himlen kan vänta – friheten att göra 
och pröva nytt lockar mer. Helst tillsammans 
med andra. Då kan man åstadkomma 
större eller mindre underverk. Som att 
bygga upp IHM Business School, 

                             Embrink Design, Friskis & Svettis och 
                               Positiva Sverige. I motståndet finns ett 
                              stort mått av kraft som är användbar.     
                              Det lärde jag mig som Sveriges första 
                           patientombudsman.

                         Än mer har jag lärt mig som förespråkare  
                       för fler kvinnor i maktpositioner här hemma 
                    och utomlands. Här är vi inte riktigt 
                 framme än. Men när kvinnor och män vågar
                satsa på sig själva och handla efter eget huvud, 
                   då kommer världen att förändras!

Birgitta Wistrand
  Fil dr, tidigare riksdagsledamot, 
        VD, författare

             Förebilder: Rösträttskvinnorna 
               i början av seklet i England och 
                Sverige. Drivkrafter: Förändra 
                 och påverka, ha kul!
                  Inspireras av: Livet

Varför fri företagsamhet? Företagsamheten har många ansikten och många ambassadörer. Gemensamt är tron på kraften i 
människors fria skapande och förmåga till kreativitet. Och inställningen att det mesta är möjligt. Det finns mängder av exempel i 
historien och vardagen på saker som verkar svåra att åstadkomma. Men människan bevisar, gång på gång, att hennes möjligheter 
är nästan lika obegränsade som tanken och fantasin. Vi sätter själva ribban för vad vi kan åstadkomma. 

Snälla flickor kommer 
till himlen, vi andra kommer 

hur långt som helst
www.friforetagsamhet.se
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SWEA är ett globalt nätverk med 7 500 svenska kvinnor i 73 avdelningar 
och 34 länder. 

Vi är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och 
vårt syfte är att sprida svensk kultur och tradition.

SWEA ger donationer och stipendier på ca 2 miljoner kronor per år.

SWEA är en ideell icke vinstdrivande organisation som utgör ett nätverk 
och skyddsnät för svenska kvinnor utomlands och är ett starkt stöd för 
den svenska industrin ute i världen.

Vi är en betydelsefull resurs för ut  yttande kvinnor och deras familjer, 
men också för de som återvänder till Sverige.

Vill du ha 7 500 nya vänner? 
Gå med i SWEA!

Swedish Women´s Educational Association International, Inc.
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