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Presidenten har ordet
I oktobers nyhetsbrev var jag fokuserad på Unionens nytillträdda
funktionärer och glömde bort våra funktionärer i Europa. Ursäkta mig!
Det är med stolthet som jag nu önskar Gertrud Åström, Soroptimisternas
representant i den Europeiska Kvinnolobbyn och Sandra Gonzalez Sköld,
Programdirektör och styrelseledamot i Europafederationen lycka till!
Det är dags att börja fundera över ansökningar till fonder:
Scholarship fond, 2022-2023 ansökan ska skickas in senast den 1 februari
2022.
Läs mera här:
Umeå-Sävar klubben vill uppmärksamma er på Unionsmötet 2022! Det
planeras för fullt i Umeå inför helgen 20-22 maj 2022.
Lycka till i klubbarna med er planering i nutid, speciellt inför Orange the
World!
Glöm inte bort att njuta av funktionärsträffar och föreläsningar samt inte
minst att få träffas i klubbarna!
I söndagskväll så hade jag förmånen att få vara med och lyssna på
Mentorgruppen med Hedda Malm i spetsen, mycket intressant!
Unionspresident
Christina Zeidlitz

Programledaren presenterar sig och
17 november!
Hej systrar och hej programledare
Lotta Granberg här, ny unionsprogramledare. Vilken utmaning! Särskilt
att ta över efter Sandra Gonzalez-Sköld som gjort ett fantastiskt jobb. Jag
håller fortfarande på att lära mig jobbet!
Kort om mig: Soroptimist sedan 2007. Arbetar på ForumCiv som
programme officer. Är med i Sverigeklubben. Har varit president i
Stockholm City vid två tillfällen och har bl a initierat projekt i Kongo.
Hedda Malm (Stockholm Vaxholm) och jag startade Soroptimisternas
Ledarskapsutbildning 2020 och avslutade just årets kurs med 10 deltagare
som fullföljde utbildningen. Nästa höst kör vi en ny omgång. Hör av dig
om du har frågor om utbildningen!
Vad vill jag med programledarskapet? Massor! Läs mer här
Jag bjuder där också in till möten den 17 november och 14 december som
du kan anmäla dig till.
Det ska bli spännande att få arbeta inom våra fem fokusområden och
tillsammans kan vi göra skillnad för kvinnor och flickor!
Hör gärna av er med frågor och förslag!
programledare@soroptimistsweden.se
lottagranberg1@gmail.com

Advocacy – Diskussionsforum –
Aktion och lite OTW
Hoppas ni alla hittat energi igen och att ni har något på gång för Orange
the World 25/11–10/12. Har ni ingen egen aktivitet, så bjud gärna in gäster
till våra digitala föreläsningar. Se program på vår och Sverigeklubbens
hemsida.
Vill ni lära er mer om hur vi som medlemmar och klubbar kan arbeta med
advocacy och öka samarbetet utanför klubbgränserna?
Vi har nu startat projektet ”Soroptimist advocacy action groups”
Diskussionsforum om viktiga frågor för att kunna påverka och bilda
opinion.
Flera medlemmar har kontaktat oss, och vill att vi ska göra vår röst
hörd. VILL NI OCKSÅ VARA MED?
Hör av er. Till att börja med satsar vi på 3 ämnen. Läs hela inlägget här
Lycka till med alla aktiviteter
Eva Skårner
President Elect och Advocacy Coordinator
för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
evaskarner@gmail.com
0709-165489

Pengar till OMSTARTsfonden
behövs! Webinar 23 november
Vi har fått in många ansökningar och behöver nu ert stöd som medlem
eller klubb, så vi kan ge bidrag till t ex julklappar. Kom ihåg webinaret
med Prinsparets stiftelse den 23 november, kl. 17:30. Läs mer här

Barnens utsatthet på nätet och
Jämställd ekonomi
Vi kommer att ha två webinarer i december med tema Barnens utsatthet på
nätet och Jämställd ekonomi. Det är öppna webinarer dvs alla är varmt
välkomna och man behöver inte vara Soroptimist. Fysiskt är vi också på
plats den 20 november i centrala Göteborg. Läs mer här
Sandra Gonzalez Sköld

Rent vatten från kvinna till kvinna
med Solvatten
Sedan sist har vi fått 6750 kr från Stockholm-Ekerö till kontot. Stort tack!!
Det är vår ambition att mottagare av en Solvatten-dunk om möjligt ska
betala en liten summa för att känna ägandeskap och ansvar för sin dunk.
Nakuru-klubben i Kenya har i höst delat ut 18 st. Solvatten-dunkar till
kvinnor i projektet Mwihoko Women Group. För att få en Solvatten-dunk
har kvinnorna fått betala KES 550 (drygt 40 kronor) vardera som
medlemsavgift i denna kvinnogrupp. Nakuruklubben kommer i gengäld
skänka stadiga behållare med pip och kran för att förvara det renade
vattnet. Ett mycket uppskattat tillvägagångssätt enligt berättelser vi fått
från mottagarna.
Vi har nyss beställt 72 st nya dunkar som ska gå med båt till Kenya nu i
november. Denna gång vänder vi oss till organisationen IAS, International
Aid Service, som särskilt prioriterar kvinnor med barn under 5 år. Vi har
fått utrymme i en container som Solvatten AB skickar till sina egna
projekt i området. Det kommer kanske ta upp till 6 månader att nå fram till
IAS. Men på detta sätt sparar vi åtminstone 20–25000 kr i frakt och
införselavgifter och har nästan 50 000 kr kvar på kontot för nya projekt.
Programgruppen / Jytte Roos och Birgitta Hansson

Sveriges Kvinnolobby och
kampanjen Lön hela dagen
Kampanjen Lön hela dagen hade möte 10 november 2021 inför
kampanjens 10-årsjubileum 2022.
Gertrud Åström gav en inspirerande och innehållsrik tillbakablick och
bakgrund till Lön hela dagen. Kampanjen startade med utgångpunkt från
det faktum att kvinnors löner är lägre än de för män i motsvarande arbete
och innehåll.
Gertrud Åström utgick från frågan: Varför är detta ett faktum som har
bildat ett mönster, där kvinnors arbete har ett lägre samhälleligt värde?
Detta, trots att ex vis art 11 i Kvinnokonventionen – inom ramen för
mänskliga rättigheter - slår fast att kvinnor ska ha samma rätt som män.
Mönster finns i den historiska berättelsen, alltifrån år 1848, för att
upprätthålla värdemönstret i samhället dvs. mäns resp. kvinnors olika
värde.
Läs hela sammanfattningen här
Inger Malm

Soroptimist Nordic Leadership
Academy - SNLA
Den nordiska arbetsgruppen för SNLA har träffats digitalt och bestämt att
den 5:e ledarskapsakademin ska hållas på Island den 27:e juni till den 1:a
juli 2022.
Platsen är ett privat universitet som heter Bifröst beläget 110 km norr om
Reykjavik.
www.bifrost.is (skriv in länken i din webbläsare).
Nu uppmanar vi alla klubbar att hålla ögonen öppna för kandidater som
vill delta. Mer information på
SNLA - Nordic leadership training for young women -Soroptimist Sweden
Facebook: SNLA Soroptimist Nordic Leadership Academy
Catherine Hessel Westling SI Kalmar teaterladan@hotmail.com
Anna Selin SI Stockholm City annakselin@gmail.com

Stockholm-Vaxholm 50 år
Fredagen den 22 oktober 2021 firade Stockholm Vaxholm sitt 50årsjubileum. Det var ett 40 tal systrar från Stockholm Vaxholm och systrar
från de andra Stockholmsklubbarna där några även ingår i våra
gemensamma projekt.
Jubileumsfesten gick i musikens tecken, där vår syster Hedda Malm
underhöll under minglet med Saxofonkvartett från Stockholms
blåsorkester, under middagen underhöll syster Jacqueline Delman Aler
med sina Skönsjungande Sångfåglar och kvällen avslutades med Disco.
Perfekt Toast Master för kvällen var vår syster Annelie Elmertoft.
En kväll väl att minnas!
Yvonne Andersson
President Stockholm Vaxholm

Webbredaktionen informerar
Vårt nya webbsystem växer fram så smått. Inget att visa upp för er alla
ännu.
På förekommen anledning undrar både unionsstyrelsen och
webbredaktionen hur ni hittills hanterat era "gamla" dokument. I vår
handbok står det att dokument ska skickas till riks- eller landsarkiv eller
annan typ av arkiv. Här är ett utdrag ut handboken angående Arkivering.
Skicka gärna ett mail till webbredaktionen och berätta hur ni brukar göra

Nästa Nyhetsbrev
Deadline för nästa Nyhetsbrev, är 12 december.
Från och med nu kommer de att namnges annorlunda.
Detta nyhetsbrev t.ex. är
Nyhetsbrev november 2021
och nästa följaktligen
Nyhetsbrev december 2021

