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SWEA RIVIERAN 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008 
 
 
SWEA Rivierans styrelse har under år 2008 sammanträtt 10 gånger, inkluderande 
det konstituerande mötet den 1 mars 2008 för den nya styrelsen, som valdes vid 
årsmötet i februari 2008. 
 
I styrelsen har, fr.o.m. årsmötet 2008-02-25, följande personer ingått: 
 

• Anette Lifors, ordförande 
• Elisabeth Carrick, vice ordförande och sammankallande i programgruppen 
• Ann Wastenson, sekreterare 
• Eva Nordheim, kassör 
• Lena Wiklund Nilsson, webbmaster samt layoutansvarig för SWEA Bladet och 

SWEA månadsbrev 
• Hannele Juel, medlemsansvarig 
• Miriam Gullmarstrand, programgruppen (fram till hösten 2008) 
• Birgitta Svensson, programgruppen  
• Anna Karin Fast, programgruppen 
• Ingrid Widén, programgruppen (ersatte Miriam Gullmarstrand hösten 2008) 

 
 

MEDLEMSSKAP 
Den 31 december 2008 hade SWEA Rivieran 171 medlemmar plus sex portomed-
lemmar. 
Medlemsavgiften var under år 2008 € 45. 
 
 
EKONOMI 
Årets resultat gav en vinst på € 1 814,74 och de egna tillgångarna (Eget kapital 
plus Årets resultat) uppgick vid årsskiftet till € 11 720,13 (9 905,39 + 1 814,74). 
 
Donationer  

• € 300 har överlämnats till prästen i Haut de Cagnes för Svenska kyrkans 
verksamhet här nere. 

• Svenska Konsulatet får € 300 för sin satsning på svensk kultur i Nice i sam-
band med julfirandet 2008. 

• Projektet Livslust har fått € 500 till sommarvistelser i Sverige för några av 
sina elever. 

• Svenska skolan på Rivieran får € 500 för inköp av nya skolböcker och svensk 
litteratur under 2009. 

Riviera-Sweor bidrar med många arbetstimmar i samband med kyrkans jul- och 
påskbasarer. 
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Regionmöte för MEMA 
Den 31 oktober till 1 november anordnades regionmöten för MEMA och OEMA i Tu-
nisien. 5 medlemmar från SWEA Rivieran var där och fick kunskap om hur andra 
avdelningar sköter medlemmar, aktiviteter, ekonomi och nätverkande. 
 
 
SWEA RIVIERANS HEMSIDA 
SWEA Rivieran har en mycket väl fungerande hemsida. Vår webbmaster Lena Wik-
lund Nilsson håller hemsidan ständigt uppdaterad med nyheter och genom arkive-
ring av genomförda aktiviteter. 
 
INTEGRITET 
Det har kommit direktiv från SWEA International med åtgärder för att skydda med-
lemmars integritet och förhindra att information om medlemmar stjäls via Internet. 
Det betyder bl.a. att medlemslistor med email adresser inte skall finnas på hemsi-
dan utan enbart i tryckt form, om email adresser finns på hemsidan skall de skrivas 
om så de inte kan stjälas av mass-mail företag, namn bör inte stå under enstaka 
foton utan hellre i kanten av texten, gruppbilder är bättre än bilder på enskilda per-
soner.  Nya medlemmar skall kunna ges ett val om bilder på dem skall publiceras. 
SWEA Rivieran arbetar kontinuerligt med detta för sina medlemmars bästa. 
 
PROGRAM 
 
SWEA aktiviteter 2008. 
 
Bridge 6 gånger under året och med en variation av tre till fem bord vid varje till-
fälle 
 
Golf 5 gånger under året med ”vanlig” golf och golftävling. 
 
Vandringar, Cap D´Antibes, Cap du Dramont, Lac d´Ecureuil, Petite Afrique 
 
Kultur  
Opera och konserter i Nice och Monaco 
 
Nätverksluncher med föredrag, varav den ena handlade om att tala på rätt sätt, 
den andra var ett föredrag om Jakob Wallenberg och där var även våra män 
och/eller gäster välkomna och den tredje var information om projektet Livslust. 
 
Museibesök, Fondation de Maeght, Guidad tur i Ryska Kyrkan, Musée Masséna 
med te på Hotel Negresco, Musée Fernand Léger. 
 
Utflykter,  Chateau Saint Roseline, Jardins de la Villa Fort France 
 
Övrigt 
Vin och ostprovning; Båtfärd till St Tropez; Coffee morning; Ikebana, japansk 
blomsteruppsättning; Julavslutning på Handelsbanken i Nice. 
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SWEA RIVIERANS INTRESSEGRUPPER 
 
BOK 
Bokhållarna, sammankallande Birgitta Engvall 
Läslustan, sammankallande Eva-Carin Näslund 
Lektriserna, sammankallande Ann Thomsson Kindström 
Bokstollarna, sammankallande Carina Linné 
 
MAT 
Spice Girl, lunchgrupp, sammankallande Catherine Blix Kallerman 
Smaklökarna, kvällsgrupp, sammankallande Marianne Dahlqvist 
SWEAs livsnjutare, lunchgrupp, sammankallande Christina Appeltofft 
Kronärtskockarna, lunchgrupp, sammankallande Gunilla Bohman 
 
TRÄDGÅRD 
Sammankallande Catherine Blix Kallerman. 
 
KONST 
Aktiviteter för konstintresserade, sammankallande Tina Arnesson. 
 
KONSTHANTVERK 
Under år 2007 startades en intressegrupp för konsthantverk under ledning av Irena 
Gellerstedt.  
 
SWEA BLADET RIVIERAN 
Under 2008 utkom inte SWEA Bladet.  
 
SWEA RIVIERANS MÅNADSBREV 
Under 2008 skickades 5 månadsbrev till medlemmarna med aktuell information. 
 
SWEA RIVIERANS PRODUKT 
SWEA Rivierans egen produkt är en hatt, lämplig att ha när solen skiner. 
SWEA Rivieran har också SWEA bagageband och SWEA kepsar till försäljning. 
 
SWEA RIVIERANS VALBEREDNING 
 
Valberedningen har under 2008 bestått av Birgitta Engvall, sammankallande, Kata-
rina Berg-Lindau, Birgitta Robertson, Miriam Gullmarstrand och Lena Wiklund-
Nilsson som styrelserepresentanter.  
 


