Kära systrar och kära programledare!
Februari är snart till ända och jag, Sandra och ett antal klubbar har arbetat intensivt med att
skriva programfokusrapporter och nominera till Bästa projekt 2019. Samtidigt vill vi bygga för
framtiden med fortsatt dialog och stöd till förmån för ert arbete.
Bästa Projekt 2019
Nu är det dags att rösta för Årets Bästa Klubbprojekt 2019! Utskick med instruktioner har
skickats i särskild ordning till klubbarnas programledare. Om du är intresserad att ta del av
informationen följ länk; http://gantrack.com/t/pm/2776297862218/
CSW 64 (Commission on the Status of Women) 9-20 mars
Sandra åker till New York och CSW som SIE-delegat. Sandra vill bli inspirerad av andra
organisationers ideella arbete och få en bild av hur det internationella jämställdhetsarbetet
går. Huvudfokus för CSW 64 kommer att ligga på granskning och utvärdering av
genomförandet av Pekings deklarationen och handlingsplattformen.
Läs mer: https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
SIE Best Project
Nominera din klubb senast 28 februari, följ länk.
https://www.soroptimistsweden.se/upload/_pages/288/Filer/Nomineringsblankett%20B%C3
%A4sta%20SIE%20projekt%202020.pdf
Klubbar som arbetat med integration
Har din klubb arbetat med ett integrationsprojekt som har kvinnor och flickor till målgrupp?
Unionen programledare sammanställer information kring det arbetet som ni gör och gjort för
att inspirera andra klubbar som är intresserade men inte vet hur man tar sig an ett sådant
projekt. Är din klubb intresserad av att intervjuas för att vara med i en sammanställning,
meddela ert intresse till Sara på sara@jamsa.se innan mars månads slut.
SIE Fototävling 2020
Ämnet för den sjunde SIE-fototävlingen 2020 - Through the Eyes of Soroptimists - är:
VI STÅR FÖR KVINNOR! Ta fram och dokumentera vad vi gör eller fråga en fotograf i er
närhet om de vill vara med i vår fototävling! Anmälningsinformation;
http://www.soroptimisteurope.org/photo-competition-2020/

Sammanställning av utskick vi gjort hittills (ej nyhetsbrev)
Vi vet att det kommer en hel del information från oss, här nedan ser ni en sammanställning
på de utskick som har gjorts:
1). Dags att rösta Bästa Projekt
2). Unionsprojekt SNLA och status Bästa Projekt 2019: http://gantrack.com/t/pm/2689034166639/
3). Inspiration kring Internationella Kvinnodagen http://gantrack.com/t/pm/2614550363929/
4). Internationella Kvinnodagen 20200 http://gantrack.com/t/pm/2611592890598/ Hemsidan aktiveras
snart och vill ni vara med där? Kontakta då webbredaktionen@soroptimistsweden.se

5). Ett annat tillfälle att vi syns för att visa upp vårt projekt Rent vatten från Kvinna till Kvinna genom
Solvatten är Världsvattendagen 22 mars.

Med vänliga hälsningar Sara Nilsson och Sandra Gonzalez Sköld
Sara Nilsson, Programledare sara@jamsa.se
Sandra Gonzalez Sköld, Programledare sandragskold@gmail.com

