God fortsättning på det nya året och det nya årtiondet! Jag ser med tillförsikt fram
mot 2020. Jag hoppas att du har haft en avkopplande helg och hunnit ladda upp för nya
utmaningar. Redan i januari händer det viktiga saker.
VIKTIGT I JANUARI
*Anmälan till Unionsmötet 2020 – Syster som av din klubb är utsett till delegat men också
ni andra systrar som önskar delta på unionsmötet 2020 i Lund observera att 31 januari
2020 är sista dagen för att ta del av det rabatterade priset. Information om programmet och
hur man anmäler sig finns på vår hemsida.
*Motioner inför unionsmötet 2020 - Klubbarnas sätt att påverka arbetet inom unionen är
att sända in motioner. En klubbmotion ska vara insänd senast 90 dagar före nästa
unionsmöte. Mall finns under blanketter på vår hemsida.
Söndagen den 26 januari skall motionerna senast vara inkomna hos unionssekreteraren,
Ursula Hellberg på ursula.hellberg@ystadmail.se
*Unionsuppdrag Om du har någon systrar i klubben som är intresserad av ett
unionsuppdrag nominera henne och skicka snarast blanketten till valberedningens
sammankallande Ann Lindvall. ann.lindvall@telia.com
*Workshop - I september och oktober satsade unionsstyrelsen på regionmötena. I samband
med dem anordnades fyra workshops för klubbpresidenter. Vi fortsätter våra satsningar med
att utveckla Sverigeunionen. Nästa satsning blir en workshop för klubbarnas webbmostrar. Vi
har fullsatt workshop samt tre systrar som kommer att delta på webben. Mycket glädjande.

HÄNDER LÄNGRE FRAM
CSW64 - Soroptimisterna är en världsomspännande organisation. I våra ”Key Soroptimist
Messages” står bland annat:





Vi ger kvinnor en röst
Vi förser kvinnor med en plattform för arbete i samhället
Vi förmedlar fakta om kvinnors frågor till relevanta organisationer
Vi lobbar på alla nivåer i samhället för kvinnors frågor

Ett sätt att leva upp till dessa budskap är vårt deltagande vid CSW64 i New York i mars.
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20 soroptimister från Europafederationen ges möjlighet att delta på konferensen. Sverige har
även i år fått två av dessa eftertraktade pass. Följ rapporteringen på Facebook. Längre rapport
kommer säkert under april.
I våra soroptimistbudskap står även att:


Vi erbjuder möjligheter att bygga nya vänskaper med likasinnade kvinnor

Detta gör vi både på hemmaplan, i vår egen union men också genom att delta på
internationella möten.

Internationella möten: Vänskapsdagar, charter av nya klubbar, jubileer anordnas över hela
soroptimistvärlden. Jag vill passa på att uppmana alla att ta tillfällena i akt och besöka något
av dessa soroptimistevenemang.
Listan med kommande evenemang är lång men värd är att nämna är de Nordiska Soroptimist
Dagarna. Mötet äger rum mellan 5 – 7 juni 2020 på Sundvolden Hotel, Ringerike, Norge. Läs
mer och anmäl dig senast 6 mars https://soroptimistnorway.no/engelsk/nordicmeeting/registration-nordic-meeting/

”100 – tillsammans för framtiden” är mitt upprop för mitt andra år som president för
Sverigeunionen. Hur projektet fortskrider kan du läsa mer om i Extensiongruppens inlägg
längre ner i Nyhetsbrevet.
När jag tittade på antalet nya medlemmar som invigds sedan det senast Nyhetsbrevet, det
vill säga i slutet på november noterar jag med glädje att vi har fått tillökning av

7 nya

medlemmar. Bra gjort!

Välkommen till Soroptimisterna i Sverige
Margareta Zell – Falkenberg, Solveig Hedenblom – Göteborg-Mölnlycke, Maria Svanberg –
Luleå, Labika Komoni – Lund, Ingrid Göransson – Mjölby, Christel Ottosson och Liv Eriksson –
Varberg,
Till sist…

“The secret of Change is to focus all of your energy not on fighting the old, but
on building the new.”
Socrates

Mihaela
Din unionspresident 2018 - 2020
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