Söndagen den 25 juni började det droppa in deltagare och övriga inblandade, vi upprättade ett
registreringsbord och delade ut rumsnycklar och Soroptimistkassar med turistinfo om Öland,
öländska bönchips och vårt ”multiwear” plagg att ha på skallen ifall Ölandsvinden blev för stark.
Den sista deltagaren anlände vid midnatt, hon hade sin 5 månaders baby med och Soroptimist
mormor som sen var barnvakt under veckan.
Bussar och tåg går ju inte alltid som dom ska, SI Kalmar systrar och andra ryckte in och hämtade vid
olika hållplatser, söndagen efter midsommar är ingen bra dag att åka över Ölandsbron mot
fastlandet.
Veckan rullade på utan några katastrofer, en sjukling som hade sina symptom med sig hemifrån
pysslade vi om lite extra. Schemat var fullspäckat och stämningen var på topp.

Maten är inte helt oviktig en sån här vecka då man är helt hänvisad till en liten by helt utan andra
nöjen utom storslagen natur och trevligt sällskap. Den fina kökspersonalen såg till att alla med
allergier och önskemål om specialkost fick det. Varje måltid var jättegod och när vi behövde picknick
mat ordnades det.
En kväll var vikt för att träffa ”rolemodels”. Tre kvinnor i ledande positioner presenterade sig och sin
väg till sin position. Det var Islands ambassadör i Stockholm och två kvinnor från företag i regionen
(Kalmar Energi och flyg Bra)
På onsdagen var det bussutflykt i södra Ölands odlingslandskap, ett av UNESCOs världsarv.
En fantastisk lärarkår och fantastiska och entusiastiska elever gjorde att alla våra mödosamma
förberedelser och våndor innan SNLA kändes som bortblåsta.
Det var extra roligt att välkomna Ulla Madsen, immediate past president för SIE att undervisa i
ekonomi utifrån ett feministiskt perspektiv. Bland deltagarna hittade hon en kollega från samma
bank där hon jobbar!
Yael Tågerud från Linnéuniversitetet i Kalmar undervisade i Interkulturell Kommunikation.
Marianne Sempler från Norge lärde ut presentationsteknik, uppföljt av praktiska övningar som leddes
av Catherine Hessel Westling
Anna Eriksson från SI Gävle gav en dust med projektledning och Lotte Vesterli från Danmark ledde
övningar i mindfullness.
Huvudlärare var Linda Schang och Kicki Molin från SI Stockholm City, de lyckades hålla ihop de digra
passen från tidig morgon till sen kväll. Och på det hade deltagarna egna uppgifter att klura ut. Ingen
semester här inte!
Vi avslutade med att bjuda på ett glas bubbel och en mysig fest med mycket kärlek, skratt och tårar.
Har du kära soroptimist syster INTE varit inne på hemsidan på länge är det dags för det nu!

Där finns filmen om SNLA som du inte får missa. Under fliken SLNA. Man behöver inte ens logga in!
Det finns information där om hur man kan söka att komma med till SNLA i Norge 2018, då kommer
det att vara i Röros. Klubbar, sponsra en deltagare!
Vi som arbetat med detta är mycket stolta över vårt nordiska samarbete och den uppmärksamhet vi
fått på SIE kongressen i Florens i juli 2017.
Hälsar arbetsgruppen för SNLA 2017 genom Catherine Hessel Westling

