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Presidenten har ordet
Ett nytt år, och med det ett extra långt Soroptimistår, har startat!
Unionens årsmöte blir i år den 22/5 i samband med vårt
unionsmöte, 20/5 -22/5 i Umeå.
Umeå-Sävar klubben, i samarbete med unionsstyrelsen, planerar.
Inbjudan skickas ut inom kort!
Styrelsen förbereder propositioner och val till år 2023.
Klubbarnas uppgift är att skicka in motioner, senast den 20 februari.
De sänds till sekreterare@soroptimistsweden.se .
Valberedningen jobbar med de vakanta posterna från ifjol. Vi hälsar
Ingrid Ljunggren, Sotenäsklubben, välkommen som inkommande
president. Hon har idag varit med på sitt första styrelsemöte.
De arbetar vidare med controller, extension, revisor samt
assisterande programledare.
Februari månads största händelse är charter av vår online-klubb!
Den senaste klubben som chartrades i Sverige var Gävle, 2012.
Ha det bra i klubbarna!
/Christina Zeidlitz
Unionspresident

Information ifrån Unionskassören
Det är glädjande att berätta att Jämställdsmyndigheten (Jämy) har
beviljat Unionen ett högre organisationsbidrag än vad vi hade
hoppats på. I budget för året 2022 hade vi beräknat att erhålla ca
300 000 kr. Enligt beslut ifrån Jämy så beviljas Unionen bidrag med
449 069 kr.
Styrelsen kommer kontakta unionens funktionärer till ett extra möte
för komplettering av budget, för vårt räkenskapsår har förlängts
med 3 månader till 31 december samt få idéer vad vårt bidrag ska
användas till.
Varje år sätter Unionen av till en fond som kallas 10 decemberfonden som sedan doneras till SI. Årets donation går till SI
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President Maureen Maguire Appeal 2022-2023, ”Opening Doors to
a Bright Future”, totalt 13 174 kr.
Läs mer om Opening Doors.
Siv Spjut
Unionskassör

Advocacy
Vill du också engagera dig och få gehör för din hjärtefråga?
Hösten 2021 så startade några av oss den första Advocacy och
diskussionsgruppen i unionen.
Först ut på agendan var Svensk Television och Radios ansvar för
vad som sänds och produceras ur jämställdhets- och
våldsperspektiv. Se hela appellen i tidigare nyhetsbrev. Har ni en
viktig fråga som ni vill lyfta och kanske få gehör i andra klubbar?
Tänk på att frågorna ska gälla våra 5 fokusområden och inom
ramen av våra SI statment (SI Position Papers).
Hör gärna av er till vår arbetsgrupp mail eller till mig direkt, se
nedanstående mailadresser.
Gällande vår första appell så är den insänd till berörda parter
tillsammans med de namnlistor som samlats in fysiskt och digitalt.
Vi ska även sända den till pressen och till berörda politiker.
För er som vill ha fler så finns det fortfarande hjärtereflexer kvar för
att lysa upp i mörkret eller varför inte till alla hjärtans dag. Kostnad
10:-/st vid köp om minst 10 st inkl. frakt.
Bästa systerhälsningar
Eva Skårner
Advocacy Coordinator för Sverige Unionen.
evaskarner@hotmail.com
soroptimist.diskussionsforum@gmail.com

Orange dagarna OTW 2021
Dags att redovisa era aktiviteter för Orange dagarna OTW 2021.
Vi saknar fortfarande flera klubbars redovisningar, och hoppas att ni
så snart som möjligt kan sända in dem. De behövs för
redovisningen av våra samlade insatser i Europa.
Alla klubbar som redovisar kommer få en Chokladkartong på
Unionsmötet, som ni kan avnjuta på nästkommande fysiska möte.
Återigen stort tack för era insatser för att uppmärksamma och
stoppa våldet mot kvinnor.
Rapporten sänds in till programledare@soroptimistsweden.se och
till advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com
Vänliga hälsningar
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Lotta Granberg, Unionens Programledare och Eva Skårner,
Unionens Advocacy Coordinator

Sverigeklubb
Nu är det dags för invigning/charter av onlineklubben! Alla är varmt
välkomna att delta lördag 12 februari, kl. 14-16 via Zoom. Vi
kommer att bl a gästas av vår internationella president Maureen
Maguire. Läs mer och anmäl dig här.

Programledarna informerar
Dagens information från unionsprogramledaren innehåller följande:
- Ny assisterande programledare: Välkommen!
- Ny samordningsgrupp
- Temperaturen i klubbarna - enkät från programledarmöte
- Bästa projekt 2021 - nomineringsprocessen förlängd
Sverigeunionen har fått en ny assisterande programledare och
det är Gertrude Opira som är medlem i Stockholm City. Vi kommer
strax att mötas för att se hur vi fördelar arbetet mellan oss. Hjärtligt
välkommen Gertrude!
Samordningsgruppen är en relativt nybildad grupp som syftar till
att samordna och koordinera de uppgifter som vi unionsfunktionärer
har inom programledarskap, ledarskapsutbildning, mentorskap,
medlemmar, SNLA och advocacy (påverkansarbete).
Representanter från styrelsen finns också med i gruppen. Vi
behöver känna till vad vi gör och vilka aktiviteter som planeras för
att se vilka samordnings- och synergieffekter vi kan uppnå inom
våra focusområden. Gruppen har hittills haft två möten.
Enkäten som ska mäta temperaturen och läget i klubbarna är just
nu ute och hittills har drygt 20 klubbar skickat in sina svar. Det
tackar vi för så här långt. Sista dag för att besvara enkäten är den
31 januari. Alla programledare, ass programledare och presidenter
har fått enkäten som ska presenteras i februari.
Nomineringar till Bästa projekt 2021 kan skickas in senast 15
februari. Tiden är förlängd med två veckor. Välkomna med era
nomineringar!
Det var allt för denna gång
Hälsningar Lotta Granberg, Unionsprogramledare

Extension
Vi från unionstyrelsen måste tyvärr meddela att vår extension
Ingela Rasmussen har varit tvungen att lämna sitt uppdrag som
extension. Vi är därför i stort behov av systrar som kan tänka sig att
jobba med dessa frågor. Extension på unionsnivå ska bestå av tre
personer. I dag står vi utan.
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För att övergå till något mer positivt: Chartringen av vår nya klubb
Gunnel Hazelius-Berg sker lördag 12 februari mellan kl 1400-1600.
Ceremonin kommer hållas på engelska. Det finns möjlighet att delta
i detta historiska event via zoom. Vår Vice President från SIE
Dominique Babel kommer vara charter president.
Första delen består av själva charterceremonin. Den andra delen
består av ett webinarium för att visa på hur on-line klubben jobbar.
Anmälan sker via följande länk:
https://www.soroptimistsverigeklubben.com/charter
Vi hoppas på stort deltagande.
Mvh
Karin Vilhelmsson
Vice President

Guvernörerna informerar
Det kanske är för sent men eftersom det är årets första Nyhetsbrev
önskar vi er alla en god fortsättning på det nya året. Låt oss blicka
framåt med tillförsikt och trots den rådande pandemin och ökad
smittspridning inte sänka garden utan med stor optimism och
beslutsamhet ta oss an de utmaningar som finns i samhället och
fortsätta arbeta enträget för en bättre värld för kvinnor och flickor.
Trots jul- och nyårshelg har vi svarat prompt på det uppdrag som
skickats till oss av SIE.
Tillsammans med våra systrar i Kalmarklubben planerar vi för fullt
för de Nordiska Vänskapsdagarna som äger rum sista helgen i
september. Vi ser framemot att hälsa många systrar välkomna till
Kalmar.
Vi har läst och för er sammanfattat några aktuella nyheter från SIE
och SI. Värt att gå vidare och läsa.
Trevlig läsning….

Rent vatten från kvinna till kvinna
med Solvatten
Vi har sedan 12 december fått in totalt 16400 kr från Arvika och
Varbergs soroptimistklubbar och en rad privatpersoner. Stort tack.
68 Solvatten delades ut i byn Barlonyo i norra Uganda som vi skrev
om i förra nyhetsbrevet. Vi gav också 4 Solvatten till ett barnhem i
Lira för att se nyttan på ett annat ställe. Våra 2 projekt
uppmärksammades av en reporter på Uganda Broad Casting
Services (UBC). De har lagt ut en film på Youtube –
https://youtu.be/LzZk-V7aXc4Uganda Broad Casting Services
(UBC) har gjort ett inslag om vårt projekt. De har lagt ut en film på
Youtube.
Den container med våra 72 solvattendunkar som vi skickade i
höstas, beräknas ankomma Kenya denna vecka. Vår
samarbetspartner på plats i Tharaka är International Aid Service
https://www.soroptimistsweden.se/soroptimist/nyhetsbrev/nyhetsbrev-januari-2022/?u=0&k=HyibM1XSKB
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(IAS), Kenya, som är en lokal ideell organisation. I byn saknas
både elektricitet och säkra vattenbrunnar, vilket gör
att hushållsarbetet tar upp mycket tid. I Tharaka finns bland
annat en lokal spargrupp för kvinnor. Spargruppen har genom åren
hjälpts att att spara pengar, som de sedan kunnat erbjuda som lån
till andra kvinnor i samhället. Användningen av Solvatten, som gör
att man sparar utgifter för bränsle, medicin och sjukbesök kommer
göra det möjligt att hjälpa fler kvinnor, som exempelvis behöver
låna ett mindre kapital för att satsa på eget företagande eller utöka
sin odling för säkrare självförsörjande.
Läs mer här.

Soroptimist Nordic Leadership
Academy - SNLA
Nu är det rätta tillfället att hitta fem svenska deltagare.
All undervisning och kommunikation sker på engelska. För att
komma åt anmälningsformuläret kontakta linda@schang.se
För information SNLA - Nordic leadership training for young women
- Soroptimist Sweden
15/3 2022 ska ansökan ha kommit in.
Läs mer här.
SNLA svenska arbetsgrupp
Catherine Hessel Westling, Anna Selin och Linda Schang

WWW – Women Work Well-being
Här kommer senaste Nytt från projektgruppen NSM – Nordic
Soroptimist Meeting 2022.
WWW – Women Work Well-being är det övergripande temat för
årets upplaga av Nordic Soroptimist Meeting (Nordiska
Vänskapsdagarna). Eftersom mötet sker på engelska kommer vi i
fortsättningen att använda oss av det engelska namnet.
Projektgruppen och medverkande arrangerande klubb Kalmar har
med stor entusiasm antagit utmaningen att anordna ett minnesvärt
event som vi hoppas att många av er ansluter sig till.
Passa på att informera och bjuda in din nordiska vänklubb till
denna, för oss soroptimister i Norden, årets höjdpunkt. Ett bra
tillfälle att träffas och stärka vänskapsbandet.
Här kan du läsa mer omhur vårt arbete fortskrider …

Sveriges Kvinnolobby
Webbinarier:
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Unizon och Vårdförbundet bjuder in till webbinarium ”Mäns våld
mot kvinnor – Hur kan vi förändra?
Jämställdhetsmyndigheten ”Öka upptäckten av våld”. Ex på lokalt
samarbete.

Läs mer om Forum Jämställdhet och Sveriges Kvinnolobby.

Smakprov från vårt nya webbsystem
Webbredaktionen är i full färd med testning av de två modulerna av
vårt nya systemet ur olika användarperspektiv.
Medlem
Redaktör
Administratör
Klubbens webbansvarig
Unionens webbansvarig
Systemadministratör

Vi lämnar återkoppling till utvecklingsteamet i omgångar.
Samtidigt bygger vi upp de nya hemsidorna i WordPress.
Vill du få en känsla av hur vår nya hemsida kommer att se ut?
Kika på ett par exempel med externa sidor som inte kräver
inloggning. Välkommen!

Nästa nyhetsbrev
Bidrag till nästa nyhetsbrev skall finnas hos webbredaktionen
senast 27 februari 2022.
Bidrag skall som vanligt bestå av en kortare ingress, en eventuell
pdf-fil med mer information som kan länkas till och ett bifogat
förslag på illustrerande bild.
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