PÅGÅR I KLUBBAR OCH UNIONEN
*Unionsmötet 2020 – Du har fortfarande möjlighet att anmäla dig till unionsmötet i Lund.
Du väljer själv vilka delar du önskar delta i. Kanske enbart på fredagskvällen den 24 april på
”Hemma hos”? Det är ett ypperligt tillfälle att träffa systrar från andra klubbar i landet. Eller
varför inte tillbringa lördagen den 25 april, Inspirationsdagen, med oss? Under rubriken ”The
Road to Equality” bjuder vi bland annat på inspiration från vår incoming federationspresident
Carolien Demey från Belgien. Vidare har vi förmånen att gästas av Christina Merker-Siesjö,
ordförande i Yalla Trappan i Malmö. Vi uppmärksammar även de bästa klubbprojekt och
mycket annat. Välkommen!
Årsmöte äger rum söndagen den 26 april. Inom kort kommer motionerna och
propositionerna finnas tillgängliga för klubbarna för diskussion och beslut. Alla dokument
som avser årsmötet hittar du på
https://www.soroptimistsweden.se/medlemssidor/dokumentation/unionsmote-2020/
*Genomförd workshop - I förra Nyhetsbrevet skrev jag om en workshop för webbansvariga.
Det blev en lyckad satsning med positiv återkoppling från deltagarna. Unionens
webbansvariga fick en lång lista med förslag med sig hem. Utvecklingsarbetet pågår för fullt.
Ni kan se framstegen genom att besöka vår hemsida.
Det värmer när meddelanden i e-brevlådan bekräftar att den satsning vi gjort ger resultat.
Det känns mycket positivt när systrar återkopplar och berättar om verksamheten i klubben,
pågående arbete, framtidsplaner och nya rekryteringar. Tack för all återkoppling systrar!
Här några rader från en av deltagarna på workshopen för webbansvariga,
”Vi är glada för två nya medlemmar! Marita Ahlm, Vinninga och Jeanette Bergelin,
Lidköping. De har varit gäster ett antal gånger och nu är det klart att de har gått
med i klubben.
Tack vare kursen i Stockholm har jag lyckats lägga in dem och de har fått sina
inloggningsuppgifter. Jag har bett dem komplettera sina uppgifter för att komma
igång att gå in på hemsidan. Har bett samtliga att göra det och nu har jag även
börjat använda kalendern. Den 27 februari skall medlemmarna träffas för att få
information om Rörstrand Museums stora samling. Vårt kulturarv.
Jag lär mig för varje gång jag är inne på hemsidan, det får ta lite tid. Har dock
bytt ut mitt foto och lagt in ett par bilder från våra senaste träffar. Bl.a. bifogad…
Jag har försökt få undan de viktigaste sakerna så snabbt som möjligt, vill
gärna kunna skicka med ett fräscht medlemsregister med nästa inbjudan.
Nu är vi 18 medlemmar och klubben känns stabil. Så roligt.
Ha det gott Mihaela
hälsar Britt-Marie i Lidköping”
Vidare en uppdatering från Anita i Jönköping Soroptimistklubb.
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”Det är tidig morgon och jag vaknar upp av att tänka på Soroptimisterna (som det kan bli).
Hade i går klubbmöte och det kändes som om att vi är på gång igen.
Vi ska bl. a. jobba med projekt rörande Jämställdhet för kvinnor och flickor inom idrotten
samt Orange the World.
Projektbeskrivningar och samarbetspartner är också på gång.
Ska i början på mars åter ha informationskväll för förhoppningsvis några nya blivande
Soroptimistsystrar.
Våran hemsida håller vi på att uppdatera.
Vårens program är också färdigplanerat.
8 mars uppmärksammas genom en insändare i tidningen. Just nu klarar vi inte av att göra mer.
Arrangerar torgkafé för att få in lite pengar och sprida information om oss.
Glädjande är att vi i vår ska ha inval av två nya …”

HÄNDER I MARS

CSW64 – Commission on Status of Women - Våra två svenska delegater är taggade och
förbereder sig för full inför den konferensen. 25 soroptimister från Europa kommer att delta.
Följ rapporteringen på Facebook. Längre rapport kommer under april.
25 år har gått sedan Pekingdeklarationen och handlingsplanen, dvs. FN:s resolution från
fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking, Kina, 1995. På SI:s hemsida finns ett viktigt
dokument att läsa som beskriver vår organisations ställningstagande inför CSW64. I
dokumentet konstaterar man att inget land uppnått jämställdhet trots att 25 år gått sedan
resolutionen i Peking och antagande av handlingsplanen. Många framsteg har gjorts men
mycket finns att göra. SI har inför CSW64 skickat in sina ställningstaganden – STATEMENTS
till FN. Läs mer…

Sveriges Kvinnolobby – där Sverigeunionen är medlem, håller årsmöte den 21 mars. Vår
representant, Inger Malm samt jag själv som observatör kommer att delta. Även inom denna
paraplyorganisation pågår förändringar. Förslag på nytt namn och stadgar har vi redan nu
fått ta del av. Vilka beslut som fattas rapporteras utförligt i kommande nyhetsbrev.
Inom Europafederation pågår ett intensivt arbete med de nya stadgarna: federations- och
unionsstadga samt tilläggsbestämmelser till federationsstadga. Processen med förenkling av
stadgarna har pågått i rätt många år och det finns en förhoppning att ro detta i hamn på
guvernörsmötet i Prag i juni. Men det är dock långt till dess.
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Den Röda Tråden - ”Röd tråd är ett begrepp inom retoriken som syftar på att man i en
längre redogörelse ska kunna följa ett sammanhang. Inom berättarkonsten har "den röda
tråden" blivit ett uttryck för en sammanhängande berättelse… ” (källa: Wikipedia)
Det vi kallar den röda tråden, vår verksamhetsplan, visar hur vårt arbete med
verksamhetsplaneringen hänger ihop inom Sverigeunionen. Vårt arbete, genomförande av
planen, blir enklare och effekten större när alla har samma mål i sikte. Utifrån den
återkoppling jag får från er känns det att det finns en optimist i klubbarna och att det arbetas
enträget och samarbetas mot de uppsatta målen.
Visste du att uttrycket den röda tråden lär ha använts första gången av Johann Wolfgang von
Goethe i hans verk Wahlverwandschaften (1809), Der rote Faden…

”100 – tillsammans för framtiden” – satsningen är i full gång. Hur projektet fortskrider kan
du läsa mer om i Extension-gruppens inlägg längre ner i Nyhetsbrevet.
När jag tittade på antalet nya medlemmar som invigts sedan det senast Nyhetsbrevet, det vill
säga slutet på november, noterar jag med glädje att vi har fått tillökning av 10 nya
medlemmar. Bra gjort!!!

Välkommen till Soroptimisterna i Sverige
Ingrid Bromander – Höör-Hörby, Jeanette Bergelin och Marita Ahlm - Lidköping, Eva Berglöw
och Lena Jardin – Skaraborg, Lena Lidén Sandgren – Sotenäs, Anna Selin – Stockholm-City,
Sheele Aswad – Sundsvall, Ann-Mari Juhlin och Hjördis Gustafsson – Örebro-Wadköping
Till sist…

“Believe you can and you’re halfway there.”
Theodore Roosevelt

Mihaela
Din unionspresident 2018 – 2020
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