En månad som unionspresident
En månad har passerat sedan jag tog över ordförandeskapet för Sverigeunionen av
soroptimistklubbar. Vilken rivstart för den nya styrelsen. Alla styrelseledamöter har tydliga uppdrag
och jobbar för fullt inom sina ansvarsområden. Vi har också hunnit genomföra vårt andra
styrelsemöte, i Lund, under helgen. Under månaden som gått har vi även använt oss av modern
teknik genom Skype-arbetsmöten för att behandla olika, brådskande frågeställningar.
Verksamheten är mångfacetterad och kräver vår uppmärksamhet och agerande.

Från Styrelsemötet i Lund 27 oktober

Foto: Benjamin Aquelius

Min ambition är att under min mandatperiod besöka så många klubbar i landet som möjligt. Jag
önskar träffa er och ta del av ert klubbliv, ert arbetssätt, utmaningar och framtidsplaner. Lund, en av
de största av Sveriges klubbar, besökte jag under deras årsmöte i mitten på oktober. Jag fick då
också glädjen att delta i invigningen av en ny yngre syster.
Vidare styrde jag skutan mot Falkenberg och avslutade månadens besök i Varberg. Det är en
fantastisk förmån att besöka er!
ADVOCACY = OPINIONSBILDNING OCH PÅVERKAN
Opinionsbildning och Påverkan samt Projekt på gräsrotsnivå är de två stöttepelare vår verksamhet
stödjer sig på. I linje med de av SIE:s vidtagna åtgärder för att implementera den långsiktiga
verksamhetsplan (SIE strategic plan) har unionerna blivit uppmanade att utse en Advocacy
Coordinator. Valet föll på Eva Skårner, vår vicepresident, som är en länk mellan unionspresidenten,
vice federationspresident Elizabeth Otieno Nyadwe och unionens klubbar. Eva kommer att
presentera mer av sina tankar längre fram i detta Nyhetsbrev.
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Mer information om rollen som Advocacy Coordinator finner Du på
https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads och Board Job Descripions.
MENTORSKAP
Även mentorskap står i fokus och en av federationens vicepresidenter arbetar aktiv med frågan.
Verena von Treschow-Bronke har till sin hjälp ett team där bl. a Anna Rosenqvist, från Växjö ingår i.
Teamet har tagit fram en Mentorskapsmanual och en handlingsplan i flera steg för sitt framtida
arbete. Mentorskapsmanualen hittar Du på
https://extranet.soroptimisteurop.org/download/downloads
Unionsstyrelsen vill härmed informera om utnämningen av Anna Rosenqvist att för Sverige
unionens räkning samordnar mentorskapsarbetet. Hon kommer med sin bredda erfarenhet och
kunskap från federationsarbete vara en värdefull partner och stöd i unionens och klubbarnas
arbete.
VAD HÄNDER NÄRMAST?
Tiden flyger iväg och trots att årsmötet känns avlägsen har vissa processer tagit fart.
Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Klubbarna har fått information om vilka uppdrag inom
unionen som är lediga och som behöver tillsättas. Ni har säkert duktiga systrar som vill axla ett
unionsuppdrag. Skicka in er nominering till valberedningen senast i december.
Motioner skall vara inkomna till unionssekreteraren Ursula Hellberg, 90 dagar före unionsmötet.
Men varför vänta så länge? Har ni något förslag skicka er motion när den är klarformulerad.
Gruppen som arbetar med planering av Unionsmötet kommer inom snar framtid att skicka ut
inbjudan till unionsmötet 2019. Håll utkik efter den!
Unionsstyrelsen har kallat till ett Rundabordsmöte i Göteborg den 17 november 2018 där vissa av
unionens funktionärer är inbjudna för att TILLSAMMANS planera för framtida utvecklingen av vår
union.
25 november - Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FN:s
generalförsamling år 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot
kvinnor. Vi vill uppmana alla klubbar att uppmärksamma denna dag och anordna aktiviteter på
temat samt markera starten på de 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld som följer. Vi önskar
se era ”orange” inslag på sociala medier samt i era blogginlägg på vår hemsida. DET ÄR DAGS
ATT GÖRA NÅGOT, ATT TA STÄLLNING OCH ATT SYNAS!

TILL SIST ”Jag kan inte göra allt, men jag kan göra något. Om vi alla gjorde något, skulle vi
tillsammans klara allt.”

Robert L Schimmel

Mihaela
Din unionspresident 2018 - 2020
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