SIE konferensen i Florens

gick under temat OWN THE FUTURE. Man

hade speciellt bjudit in ett 50-tal unga kvinnor med olika teknisk bakgrund.
Konferensen inleddes med att dessa unga kvinnor fick ställa frågor till en panel av
mycket kompetenta och erfarna yrkeskvinnor som delade med sig av sin
livserfarenhet på mycket fascinerande sätt. Man talade mycket om
förutsättningarna för att kunna göra karriär och samtidigt leva ett familjeliv på ett
framgångsrikt sätt.
Under första dagens eftermiddag genomfördes ett antal olika seminarier där vi fick
ta del av olika framgångrika projekt som har genomförts av soroptimister. Gå in på
SIE:S hemsida, läs vidare och låt Dig och Din klubb inspireras.
Som svenska soroptimister hade vi mycket att vara glada och stolta över under
kongressen.


Jytte Roos hade blivit inbjuden för att informera om Solvattenprojektet som
fick Best price award 2013. Detta anförande genererade många nya
kontakter för Solvatten som solvattengruppen arbetar vidare på. Läs mer i
Jyttes eget referat i detta nyhetsbrev.



Catherine Hessel-Westling var speciellt inbjuden för att ge berätta om
arbetet bakom vårt unionsprojekt Soroptimist Nordic Leadership Academy,
SNLA, och vilket fantastiskt resultat som man har uppnått. Det finns nu ett
europeiskt intresse för att kunna ansluta till detta projekt i framtiden.
2018 års SNLA kommer att hållas i Röros i Norge och förberedelsearbetet
är i full gång.



Dessutom tilldelades Sverigeunionen Scholarship Fund ett stipendium som
stödjer kvinnor som vill vidareutbilda sig i sitt yrke. Den som fick priset på
50000 kronor var Annelie Börjesson från Göteborg-Bohus. Så här skriver
Annelie om sin motivation för att vidareutbilda sig:
Anledningen till att jag satt mig i skolbänken igen är att jag så gärna, någon gång i framtiden, skulle vilja
jobba inom FN. En masterexamen är då nödvändig, och mitt valda ämne - kommunikation - är en
fundamental nyckel till fred och förändring.
Mitt liv har svängt in på globala frågor som engagerar mig mycket. Sedan tio år tillbaka är jag väldigt
engagerad i Svenska FN-förbundet. Jag är ordförande i Göteborgs FN-förening, ledamot i Göteborgsoch Bohus FN-distrikt och sedan 2012 även ledamot i Svenska FN-förbundets styrelse. De frågor som
ligger mig varmast om hjärtat ingår i vårt projekt 'Flicka', som verkar mot barnäktenskap och kvinnlig

könsstympning. Absolut fruktansvärt. Flickor, kvinnor och barn drabbas ofta hårdast i krig och konflikt,
och är dessutom marginaliserade och förtryckta i många länder. Jag vill vara med och påverka för
förändring - jämlikhet och mänskliga rättigheter skall gälla också kvinnor och barn.

Vi gratulerar Annelie till stipendiet och önskar lycka till! Komihåg att Annelie
kan komma till ett klubbmöte och berätta om sitt engagemang i FN och
Flicka.



På initiativ av flera klubbar, har SIE introducerat WOMEN IN SPORT
PRIZE som pilotprojekt 2017. Luleåklubben hade nominerat Cecilia Andrén
Nyström med Futebol Da Forca, som bland 53 nominerade vann en av tre
kategorier. Priset var på 20000 kronor. Priset erkänner kvinnor som
förebilder och främjar lika möjligheter i idrott, där ojämställdhet mellan
könen fortfarande är utbrett. Läs mer på hemsidan
https://www.soroptimistsweden.se/webbplatsen/vad-gor-vi-i-varlden/



Dessutom har sverigeunionen fått 30000 kronor från SIE för att kunna
genomföra SNLA.

Sammanfattningsvis känns det som om sverigeunionen fick förhållandevis stort
utrymme och mycket respons på SIE konferensen. Låt oss arbeta vidare med bra
projekt och att lämna in nomineringar till olika stipendier! Det ger resultat!

Som avslutning på detta nyhetsbrev

kommer nästa kapitel i följetongen

medlemsrekrytering…. Tyvärr ser vi återigen vikande siffror när det gäller
medlemsantalet. Förra veckan gjorde jag ett utskick till alla klubbpresidenter med
ett uppdrag från unionsstyrelsen att alla klubbar skall arbeta med rekrytering fram
till 30 juni 2018, så att medlemsantalet i respektive klubb är en medlem mer än de
hade 30 juni 2017. Detta är ett helt realistiskt mål! Använd en del av
höstterminens första möte i Din klubb för att resonera om hur Ni gemensamt skall
uppfylla detta mål!

Med soroptimisthälsningar till Er alla och på återhörande i september!
Kästin J
Unionspresident i Soroptimisterna Sverige

