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Bästa projekt 2017 Sverigeunionen av soroptimistklubbar
Vi tackar för nomineringarna som kommit in och kommer att välja ut fem av dem för
klubbarna att rösta på. Senast 1 februari 2018 finns information om
röstningsförfarande, datum för röstning samt de fem projekten på programledarnas
funktionärssida.

Arbetsmöten i Göteborg och Stockholm 2018
Intresset har varit stort för att delta i arbetsdagarna i Göteborg och Stockholm och det
känns mycket bra. Mötets innehåll planeras och fastställs av unionen båda
programledare och det kommer att finnas materiel att läsa på inför mötena och kanske
ta ställning till inför mötet. Denna information kommer att finnas på programledarnas
funktionärssida två veckor innan första mötet i som är Göteborg.

2017 arbete resulterade i 56 programfokusrapporter!
Av de 56 projektrapporterna som ni skickat in är huvuddelen lokala och nationella, en
del av ert arbete påverkar kvinnor och flickors liv både hemma och långt borta. Många
av era projekt har resulterat i pengar som hjälper på konkreta vis, en del projekt har inte
samlat in en enda krona men de har haft stor inverkan på människors liv. Många projekt
sker i samarbete med andra organisationer, myndigheter, politiker eller andra
soroptimistklubbar (29 stycken) och det är kraftfullt! Tack för ert goda arbete.

Bästa Soroptimist International of Europé (SIE) projekt 2018
Tycker ni att just din klubb genomfört ett klubbprojekt som ni är stolta över och vill att
soroptimistklubbar i federationen skall få ta del av och inspireras av? Tveka inte, anmäl
projektet till ”Best Practice Awards 2018”. Sista anmälningsdag 28 februari 2018. Skicka
in er nominering till: programme@soroptimisteurope.org
Bästa projekt utses i sex kategorier varav fem motsvarar SIE programområden.
Länk till nomineringsblankett finns på programledarnas funktionärsida.

SIE Fototävling ” Through the Eyes of Soroptimists”
Soroptimist International of Europe anordnar en fototävling för femte gången. Temat för
fototävlingen är ”STAND UP FOR WOMEN! Delta i tävlingen genom att fylla i en
nomineringsblankett och skicka in den tillsammans med din bild till:
programme@soroptimisteurope.org senast 15 april 2018.
Länk till nomineringsblankett finns på programledarnas funktionärsida.

Dags att fundera om du vill bli unionens ena programledare 2018-2020.
Monica Pavlovic mandatperiod avslutas oktober 2018. Är du intresserad av att arbeta
som unionens ena programledare? Tveka inte att höra dig till Monica om du har frågor
och funderingar. Ringe eller skriv!
monica_pavlovic@hotmail.com, mobilnr:073-649 85 04
Med vänliga hälsningar/
Sara Nilsson, info@jamsa.se
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