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Nyhetsbrev feb-mar 2022
Ett extra nyhetsbrev gick ut 28 februari då det var viktigt att få ut den informationen. 
Här kommer övriga bidrag.

Presidenten har ordet
Välkomna alla 19 medlemmar i klubb Gunnel Hazelius Berg! 
 
Verksamhetsberättelsen finns nu att läsa på hemsidan.
Ett stort TACK till alla funktionärer för era intressanta rapporter! 
 
Tilläggsvalen från unionsmötet 2021 är nu klara: 
- Assisterande Programledare: Gertrude Opira, Stockholm City 
- Controller: Carin Westin, Borås
- Ledamot i Unionsstyrelsen: Eva Skårner, Malmö-Limhamn  
- Revisorssuppleant: Ylva Larsson, Örebro 
 
Välkomna till er alla och tack till valberedningen! 
 
Extension x 3 är fortsatt vakant, motion har inkommit och också
unionsstyrelsen arbetar med utveckling av funktionen. 
 
Nyval för kommande funktionärer är nu utskickade till klubbarna.
Dessa ska väljas på årsmötet 2022-05-22 och tillträder 2023-01-01. 
 
Tack för Motioner! 
Styrelsen förbereder Propositioner! 
Styrelsen kommer att ha ett utökat styrelsemöte med en del av
funktionärerna är inbjudna,  
19/3-20/3.  
 
Ha det bra i klubbarna och jag ser fram emot våra aktiviteter:  
8 mars - Internationella kvinnodagen och 22 mars -
Världsvattendagen. 
 
/Christina Zeidlitz 
 Unionspresident

SNLA Soroptimist Nordic Leadership
Academy
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Nu är det bråttom! 
15 mars ska anmälan till SNLA 2022 vara inne. Information hittar
du här SNLA- Nordic Leadership Academy - Soroptimist Sweden
(behövs ingen inloggning).

5 svenska deltagare – kvinnor 20-30 år med viljan att skruva upp
sina ledarskapsambitioner får möjlighet att delta - utan att betala -
en vecka i isländska Bifröst University.  
 
Få reda på mer om SNLA:s historia i sen 2017 ifall du är ny i vår
organisation eller helt enkelt inte kommit på tidigare att detta kan
passa en person i din närhet. Länken går till vår hemsida som nu
blivit tydligare.

Maila Catherine Hessel Westling  teaterladan@hotmail.com eller
Linda Schang linda@schang.se 
om du har frågor. Ta tillfället att stötta en av Sverigeunionens bästa
projekt med ditt engagemang!

Stämmer in på pricken med vårt mål EMPOWERING WOMEN 
Svenska arbetsgruppen för SNLA 
Linda Schang, Anna Selin SI Stockholm City 
Anna Eriksson SI Sundsvall 
Catherine Hessel Westling SI Kalmar 
Elvira Skoglund, Karlstad Universitet

Nordic Soroptimist Meeting i Kalmar
23–25 september 2022
Djupt skakade av världspolitikens våldsamma verklighet har vi ändå
beslutat att fortsatta planera för Nordic Soroptimist Meeting i
Kalmar 23–25 september 2022. 
Vår ambition är att hålla kostnaderna nere för att så många
soroptimister som möjligt kan komma.  
Kalmarklubben har lång erfarenhet av att arrangera evenemang
och har stort nöje av att visa upp sin vackra stad och dess
omgivningar. Vi tar fram ett program som ska tilltala soroptimister i
hela Norden och systrar från de baltiska länderna som har längtat
efter att ses och umgås på riktigt. 
Läs mer här…

Vi längtar efter att ses!

Arbetsgruppen genom 
Ann-Christin Bayard President SI Kalmar  
Catherine Hessel-Westling I P Guvernör 
Mihaela Aquelius Guvernör 2020-2022 
Margareth Johansson Guvernör 2021-2023

Inbjudan till Onlineklubbens webinar
8 mars

https://www.soroptimistsweden.se/soroptimist/projekt/snla---nordic-leadership-training-for-young-women/
mailto:teaterladan@hotmail.com
mailto:linda@schang.se
https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Nr%205/NSM%20feb%2022.pdf
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Unga krafter för ett socialt samhälle är temat på online
klubbens webinar på Internationella Kvinnodagen. Nästa
generations entreprenörer vill skapa något som har en betydelse
för samhället och vi får ta del av hur detta går till i dagens
gymnasieutbildning. Ett webinar som är öppet för alla!  8 mars, kl.
19 och anmäl dig här  
https://www.soroptimistsverigeklubben.com/events/8-mars-med-
tema-unga-krafter-for-ett-socialt-samhalle  
Välkomna önskar onlineklubben SI Gunnel Hazelius-Berg 

Rent vatten från kvinna till kvinna
med Solvatten
Allt börjar med rent vatten. I dagsläget har vi skickat över 2300
dunkar främst till länder i Afrika. Fler kvinnor och deras familjer får
tillgång till säkert och varmt vatten genom allas våra fantastiska
insatser. Efter förra nyhetsbrevet har vi fått in över 28 000 kr genom
två större insättningar och många små.

Våren 2021 firade systrarna i Nyköping-Oxelösundsklubben 50-
årsdag för charter samtidigt som de hade gravöl och beslöt att
innestående medel, drygt 21 000 kronor oavkortat skulle gå till
”Rent Vatten från Kvinna till Kvinna med Solvatten”. Tråkigt att
klubben lade ner men vi tar tacksamt emot gåvan.

I samband med charterceremonin nu i februari för vår nyaste klubb
Gunnel Hazelius Berg-klubben samlade man via swish in över 4500
kronor till vårt program.

Månadens inkomna bidrag med 22700 kr från klubbarna och 5475
kr från enskilda innebär att vi nu har tillräckligt med medel för ett
nytt Solvattenprojekt med 72 dunkar. Stort tack för alla gåvor denna
gång.

Projekt OMSTART avslutat
Under två års tid har fokus varit extra att hjälpa kvinno- och
ungdomsjourer i Sverige. Under 2021 hade vi även en inriktning på
förebyggande arbete kring digitalt våld, i synnerhet då barnens
utsatthet på nätet. Nu är detta Unionsprojekt avslutat och här kan ni
läsa utvärderingen. Tack alla som har bidragit!

 

Webbredaktionen informerar
Webbredaktionen fortsätter med testningen av vårt nya
webbsystem. 

https://www.soroptimistsverigeklubben.com/events/8-mars-med-tema-unga-krafter-for-ett-socialt-samhalle
https://www.soroptimistsweden.se/upload/files/Nyhetsbrev/2021-2022/Nr%205/Utv%C3%A4rdering%20OMSTART%202021.docx%20(1).pdf


2022-03-03 09:41 Nyhetsbrev feb-mars 2022 - Soroptimist Sweden

https://www.soroptimistsweden.se/soroptimist/nyhetsbrev/nyhetsbrev-feb-mars-2022/?u=94&k=9fa6be9c5dac 4/4

Vi går igenom och granskar. Har vi fått det som är beställt?
Fungerar systemet som det är tänkt för de olika
användargrupperna? Samtidigt fortsätter vi att bygga upp de nya
hemsidorna i WordPress.

Vill du se mer om hur vår nya hemsidor kommer att se ut? 
Välkommen!

En korrektion av ett fel i det extra nyhetsbrevet som gick ut i 28/2 i
inlägget: Soroptimister kraftsamlar för att stödja Ukrainas folk

Länken till SIE såg rätt ut, och kunde kopieras till adressfältet i en
webbläsare. Däremot gick det inte att trycka på länken och komma
till den SIE-sidan. Men här har ni länken igen. 

https://www.soroptimisteurope.org/sie-statement-womens-situation-
ukraine/

Nästa Nyhetsbrev
Sista datum för bidrag till nästa nyhetsbrev är 10 april. 
Tänk på att ditt bidrag skall innehålla rubrik, förslag till illustration
(bild),  själva bidraget  eller ingress (texten i själva nyhetsbrevet)
och fil att länka till om du har mycket att säga. 

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

https://soroptimistsweden.mindbite.cloud/
https://www.soroptimisteurope.org/sie-statement-womens-situation-ukraine/
https://www.soroptimistsweden.se/newsletter-unsubscribe/123/94/9fa6be9c5dac

