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Nyhetsbrev December 2021

Presidenten har ordet
Hoppas att ni har haft bra OTW-kampanjer i klubbarna! 
 
Byte av plattform till vår webb pågår!  
Vi har samtidigt rensat bland äldre dokument samt har valt att inte
belasta med att lägga in nya dokument. Vi kommer nu succesivt att
uppdatera hemsidan. 
 
Valberedningen är på gång! 
De rekryterar till de obesatta posterna, som skulle ha varit besatta
den 1 oktober. 
 
Dags att börja fundera över Motioner, på sånt som du önskar
förbättra! 
 
Helena Lilja och undertecknad bjuder in till Presidentträff, torsdag
den 27 januari! 
 
Ett stort TACK till Sveriges Soroptimister, både för ditt arbete under
det gångna året samt framför allt för att du har valt att vara
Soroptimist! 
 
God Jul och Gott Nytt År önskar unionsstyrelsen! 
/Christina Zeidlitz 
Unionspresident

Vårt nya webbsystem - en
statusrapport
Vårt nya webbsystem växer fram så smått. De externa sidorna och
några av de interna (som fordrar inloggning) har flyttats över mer
eller mindre rakt av. De kommer att moderniseras med de nya
finesserna allt efter som, förhoppningsvis med bidrag från er alla. 
För dessa sidor används verktyget Wordpress som är mycket
lättare att använda än det nuvarande. 

Klubbar, klubbsidor, medlemsregister och butikens produkter
hanteras i ett annat system och hopkopplingen av de två systemen
pågår just nu. Formell kontroll av systemet kommer att inledas så
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fort en testversion släpps till oss. Med tanke på den instundande
julhelgen kommer ett godkännande av systemet förmodligen inte
ske förrän i mitten av januari.

Exakt hur mycket av informationen på klubbsidorna som kommer
att flyttas över vet vi inte i dagens läge men rekommenderar att ni
laddar hem era dokument och bilder.  Se beskrivning här    Och gör
inga större  uppdateringar!

Advocacy om ett nytt projekt
Tack alla klubbar som gjort insatser för årets Orange dagar
och för ert arbete för att stoppa våldet mot kvinnor! 
 
Nu är det dags att redovisa era insatser och skriva PFR på
federationens hemsida www.soroptimisteurope.org. Får ni problem,
så hör gärna av er till mig eller Unionens programledare Lotta
Granberg. Vi vill gärna även att ni sänder in lite bilder och kort
redogörelse till oss på advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com så
att vi kan göra en sammanfattning över Sveriges insatser. Jag lovar
att alla klubbar som sänder in kommer få en lite överraskning på
nästa Unionsmöte. 
 
Vår hjärtefråga och reflexkampanj  fortsätter till nästa års alla
hjärtans dag 14/2. Hjärtreflexer finns för inköp för att via era egna
försäljningsinsatser bidra till era egna projekt. Vid inköp av minst 10
st så får ni dem för 10:-/st inkl. porto.  
 
Vi driver även det nya advocacyaktion projektet –
”Diskussionsforum” där vi tar upp intressanta frågor som vi kan
driva utifrån Soroptimist Internationals statements. Jag ser gärna
att ni kommer med egna förslag på hjärtefrågor som ni vill driva och
så arbetar vi för att få fram arbets- och diskussionsgrupper över
klubbgränserna I dessa frågor, som ni sen själva får arbeta inom,
med stöd från advocacygruppen som startade tidigare i höstas och
som nu arbetat med en appell för att få Sveriges Television och
Radio att följa sina egna värdegrunder och policies, och ta större
ansvar för de program som sänds och det språkbruk som används. 
 
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt fruktbart
Soroptimistår 2022 
 
Eva Skårner  
President Elect och Advocacy Coordinator för Sverigeunionen 
evaskarner@hotmail.com  
advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com 
0709-165489 

Guvernörerna informerar
De senaste två veckorna har klubbar över hela världen tagit de
mest fantastiska initiativ för att uppmärksamma den 25 november,
den Internationella Dagen mot våld mot kvinnor och starten på de

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/webbredaktionen/Manualer/Nerladdning%20filer%20och%20bilder%20210426.pdf
https://www.soroptimisteurope.org/
mailto:advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com
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16 dagar av aktivism mot våld mot kvinnor. Orange har varit färgen
som dominerat på alla bilder vi sett i tidningar och på sociala
medier. Du kan följa upp de olika initiativen på sociala medier men
också i Soroptimist Internationals och Soroptimist International of
Europes månatliga publikationer. Du finner dem som vanligt på
deras respektive hemsida eller på Sverigeunionens hemsida. 
 
Under de senaste två månaderna har guvernörerna arbetat med att
utforma kommentarer och synpunkter till förslaget på Single Club
stadgan samt återkoppling på protokollet från det digitala
guvernörsmötet i juli 2021. 
 
Vidare har vi ett spännande uppdrag som vi arbetar med, nämligen
planeringen av de Nordiska Vänskapsdagarna i september 2022.
När och var hittar du i ett separat inslag i Nyhetsbrevet. 
 
Vi närmar oss med stora steg helgerna och snart vänder vi blad och
skriver 2022. Vi vill passa på och önska alla våra systrar En riktig
God Jul och Ett Gott Nytt År! 
Trevlig läsning….

Vi ses igen 2022!  
Mihaela Aquelius & Margareth Johansson 
Sverigeunionens guvernörer

Save the date!
Nästa år är det Sveriges tur att vara värd för de Nordiska
Vänskapsdagarna.  
De Nordiska Vänskapsdagarna anordnas sedan 1974 efter ett
initiativ av dåvarande danska unionspresident Agnes Grundahl och
2022 har Sverige äran att anordna den 25:e upplagan av dessa
dagar. 
 
Vi är stolta över att få denna möjlighet och hoppas att den
pågående Coronapandemin och av Folkhälsomyndigheten
utfärdade rekommendationer inte sätter stopp för ett fysiskt möte. 
 
Guvernörerna tillsammans med systrarna i Kalmarklubben är redan
i full gång med förberedelserna. 
 
Reservera därför helgen 23 – 25 september 2022 för att delta på de
av Sverigeunionen anordnade Nordiska Vänskapsdagarna. 
 
Kalmar känns som ett fantastiskt ställe att vara på med tanke på
den historia som orten har i det nordiska samarbetet. 
 
Vi kommer i kommande Nyhetsbrev att informera om det
övergripande temat för mötet, programmet, deltagaravgift och
andra praktiska frågor. 
 
Mihaela Aquelius                          Margareth Johansson     
Guvernör 2020-2022                    Guvernör 2021-2023     

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Dec21/Guvern%C3%B6rerna%201.2.pdf
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Catherine Hessel-Westling           Ann-Christin Bayard 
I P Guvernör                                 President SI Kalmar

 

 

Extension vill säga några ord
Kära systrar. Så går då även detta år mot ett slut och här kommer
årets sista rapport från Extension. 
 
Den 18 november genomförde vi ett digitalt rekryteringsmöte.
Deltagandet var lite lågt men vi hade ett antal kvinnor som var
inbjudna som gäster och vi hoppas att vi, genom programmet, har
lyckats att väcka deras intresse. De kvinnor som deltar i, de av
Soroptimist Sweden , organiserade webbföreläsningar, följs upp
och erbjuds att delta fler gånger alt få kontakt med fysisk klubb.
 
Vi har nu påbörjat arbetet med att organisera chartringen av vår
nya on-line klubb. Klubbens namn kommer att vara Gunnel
Hazelius-Berg. Gunnel var Sveriges första Unionspresident och
familjen har gett oss tillstånd att använda hennes namn, vilket
känns väldigt roligt och passande. Klubben president kommer att
vara Åse Hansen. Till en början var tanken Sandra Gonzales-Sköld
men då hon nu innehar ett uppdrag på federationsnivå så tillåter
inte stadgarna att hon även är president för en klubb. Charter
datumet är satt till den 12-13 februari 2022. Planen är att man skall
kunna delta både digitalt och fysiskt. 
 
Sköt om er nu och så ses vi igen under nästa år. 
Vice President Karin Vilhelmsson för extension Ingela Rasmussen  
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Rapport från CEDAW Hur är kvinnors
situation i Sverige?
Ja, det är en viktig fråga för oss som är Soroptimister. Vi är därför
medlemmar i Kvinnolobbyn en partipolitiskt obunden
paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse med ett 50-tal
medlemsorganisationer. Verksamheten utgår från FN:s
Kvinnokonvention(CEDAW) och är remissinstans till riksdag och
regering. Vart fjärde år blir Sverige granskat av FN med avseende
på hur vi lever upp till Kvinnokonventionen. Den granskningen
skedde i oktober i år.  
 
Se här en sammanfattning av den skuggrapport som presenterats
av Sveriges Kvinnolobby.

Ja, ni förstår att jag blev chockad över att få ta del av den här
statistiken. Min slutsats är därför att vi som Soroptimister i Sverige
med en stor opolitisk internationell organisation bakom oss måste
vara aktiva medlemmar i Sveriges Kvinnolobby och bidra till att

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Dec21/CEDAW.pdf
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konkret försöka förändra och förbättra flickor och kvinnors situation
i Sverige så att vår jämställdhet ökar igen. 
 
Vid pennan Ingegerd Dirtoft 
Medlem i Skaraborgs Soroptimistklubb

Rent vatten från kvinna till kvinna
med Solvatten
Den senast månaden har vi fått 6 280 kr från klubbarna i Varberg,
Falkenberg, Stockholm-Ekerö, Stockholm-Vaxholm och
Sverigeklubben. Stort tack till alla. Då vi nu har betalat nästa
båtleverans av 72 dunkar till ett projekt i Kenya via IAF har vi 53
000 kr i kassan till kommande projekt. 
 
ÄNTLIGEN har 68 Solvatten kunnat delas ut i Barlonyo i Uganda!
De skickades med sjöfrakt från Sverige i juni och den 13 november
genomfördes utbildning och överlämnande av Solvatten. Pandemin
och alla hinder den skapat har varit orsak till förseningarna. 
 
Vi har fått en fin rapport från överlämnandet. Byns ”chairman”
deltog. Innan utbildningen började sa han följande: 
”… bland alla olika personer han arbetat med är SI Lira i
partnerskap med SI Sweden de enda som hållit vad de utlovat. Han
understryker att Soroptimist International kan inte jämföras med
någon annan NGO som någonsin har hjälpt vår kommun!” Det är
fina ord om oss  
Några av kvinnorna som fick Solvatten i vårt pilotprojekt på samma
ställe förra året hjälpte nu till som utbildare – vi stärker kvinnans
ställning direkt! Se bilder från utdelningen här. 
 
God Jul och Gott Nytt 2022 önskar hela programgruppen för Rent
vatten från kvinna till kvinna

Omstart
Nu har vi delat ut en ny omgång pengar til de ansökningar som
kommit in till OMSTARTsfonden.  En liten glimt av glädje i en tuff
tillvaro har vi kunnat bidra med för tack vare fonden kommer det
vara kvinnor och barn som får ta del av utflykter, julmiddag och
julklappar. 
Ta del av en kort redovisning här. 
 

Onlineklubben
Tack alla som deltagit och tipsat om våra webinarer. Här kan ni ta
del av det sista webinaret för året igen - Jämställd ekonomi. 

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Dec21/BRIEF%20DISTRIBUTION%20%20REPORT%20OF%20BARLONYO%20SOLVATTEN%20%20PROJECT.pdf
https://www.soroptimistsweden.sehttps//www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Dec21/Information%20om%20OMSTART%20december_2021.pdf
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Läs mer här

Sandra Gonzalez Sköld 

Webbredaktionen
Även webbredaktionen önskar alla systrar en God Jul och ett Gott
Nytt År.  
Mellan jul och trettonhelgen kommer verksamheten gå lite på
sparlåga. 

Nästa Nyhetsbrev
Detta är troligen det sista nyhetsbrevet som tas fram i Sitefactory. 
För övrigt kommer hanteringen inte att skilja sig från nuvarande
rutiner. 

Bidrag till nästa nyhetsbrev skall finnas hos webbredaktionen
senast  23 januari 2022. 
Bidrag skall som vanligt bestå av en kortare ingress, en eventuell
pdf-fil med mer information som kan länkas till och ett förslag på
illustrerande bild.

Om du inte vill ha fler utskick från oss - klicka här för att avregistrera dig.

https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Dec21/Inskick%20Onlineklubben%20December%202021.pdf
https://www.soroptimistsweden.se/newsletter-unsubscribe/118/0/ZHjnTwf0I7

