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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015  SWEA Rivierans styrelse har under år 2015 sammanträtt 8 gånger, varav ett var det konstituerande mötet den 17 februari 2015, för den nya styrelsen som valdes vid årsmötet samma dag.  I styrelsen från och med årsmötet 2015 har följande personer ingått.  Katarina Lodin   ordförande Johanna Tunhammar  vice ordförande  Rose-Marie Bährne   sekreterare Irene Eriksson   kassör Lena Nilsson  webmaster  Britt-Marie Hed  ledamot och verksam i programgruppen Catharina Necking   ledamot och verksam i programgruppen Eva Tevell Sönne  ledamot och verksam i programgruppen Elisabeth Wangel ledamot och sammankallande i program-gruppen  Alice Psilander har som adjungerad till styrelsen varit medlemsansvarig.   Medlemskap  Den 31 december 2015 har SWEA Rivieran 219 medlemmar och 10 portomedlemmar totalt 229. Under året har 12 medlemmar lämnat och hela 41 nya medlemmar har tillkommit vilka alla har önskats varmt välkomna.  Medlemsavgiften var under året 40 EUR.  Ekonomi  Årets resultat blev en förlust på 3,241.73 EUR att jämföra med budgeterad förlust på 2,910.- EUR vilket är en skillnad på Eur 331.73 Detta kan framförallt förklaras av en betydligt dyrare USD kurs för betalningar av våra avgifter till International. Detta medförde att vi hade hela 1000 Eur mindre i nettoinkomst på våra medlemsavgifter. Detta kompenserades av att vi haft andra inkomster såsom lotterier, försäljning av produkter och annonsintäkt.   Föreningens eget kapital uppgick vid årsskiftet efter bokförd förlust till 6,310.84 EUR.    
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Donation  I år har vi donerat Eur 571.- till Svenska Skolförening för inköp av 2 hurtsar samt ett flertal barn och ungdomsböcker. Skolan är väldigt tacksam för SWEA engagemang och stöd.   Världsmöte Arizona  Vid Världsmötet och regionmötet för MEMA representerades SWEA Rivieran av Katarina Lodin och Lena Nilsson.  Mycket intressant och givande möten framförallt avseende SWEA International där ordförande Margaret Sikkens-Ahlqvist gjorde en väldigt bra presentation över SWEA, vår utveckling och var vi står idag. Vi är över 7000 medlemmar i 74 avdelningar i 33 länder. Hon presenterade vår Vision som är att SWEA ska vara den viktigaste och mest kända Sverige-främjande organisationen för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands, och vår slogan är Världsvid Vänskap – Lokalt stöd – Global kompetens. SWEA ska vara tydligt och transparent och därför har man uppdaterat informations-material och lagt ut arbetsinstruktioner och diverse mallar som riktlinjer för de lokala avdelningarna så vi inte behöver uppfinna hjulet igen, all information kan hittas på SWEA interninfo.  Margaret informerade också om den nya möjligheten att bli medlem i SWEA Global som skapats för dem som vill vara med men inte bor nära en speciell avdelning eller som bor på flera olika ställen och därför vill hänga med olika avdelningars aktiviteter. Dessutom påpekade Margaret att vi ska vara väldigt stolta då SWEA ger ut ca SEK 2 miljoner i stipendier och donationer årligen. Sedan introducerade Margaret vår f.d. region-ordförande Christina Hallmert som gjorde en kort introduktion av sig själv eftersom hon tar över som ny ordförande för SWEA International vid årsskiftet. Nästa Världsmöte kommer att gå av stapeln år 2017 i Perth, Australien.   Program  SWEA Rivieran har under innevarande år haft sammanlagt 37 aktiviteter som haft totalt 613 deltagare.    Årets programpunkter   
- Afternoon Tea 
- Besök på Confiserie Florian 
- Årsmöte i Cagnes sur Mer 
- Flera Bookswappar 
- Bridgeträffar 
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- Bouleskola och Bouletävling i Antibes  
- Golfspel på Le Provencal 5 st tillfällen 
- Bridgespel 5 tillfällen 
- Besök på Bonnard museet i Le Cannet med efterföljande lunch 
- Föredrag av ROM Swean Annika Widen på Villa Ingeborg 
- Utflykt till Nobelmuseet i San Remo under guidning av Eva Zeijlon 
- Stadsvandring i Anitbes under ledning av Eva Zeijlon 
- Föredrag av Gunilla Bohman och nätverkslunch i Cannes 
- Besök hos hudterapeut i La Napoule 
- Vårmingel  på Domain du Loup i Cagnes sur Mer 
- Vandring i Theoule 
- Vinprovning och lunch i Nice 
- Promenad och lunch på Cour Saleya 
- Coffeemorning hos Ann Wastenson i Vence 
- Besök på Moderna Museet i Nice 
- Båtutflykt till St Tropez  
- Föredrag av Alexandra Charles på Villa Ingeborg 
- Vandring utmed floden Siagne 
- Vandring i St Paul under ledning av Tina Arnesson 
- Julshopping i Valbonne med efterföljande lunch 
- Julmingel i Le Club House i Domaine du Loup   Övriga aktiviteter   SWEA Rivieran var med och presenterade sig vid kyrkans julmarknad vilket resulterade i ytterligare intresserade potentiella nya medlemmar. Dessutom bistod flera Sweor med många arbetstimmar både vid försam-lingens jul- och påskbasarer. Under året har vi tagit fram 2 nya produkter: golfhanddukar och E-pennor.    SWEA Rivierans valberedning  Valberedningen under 2015 har bestått av Anette Lifors, sammankallande, Ulla Klingberg, Birgitta Robertsson och Eva Tevell Sönne från styrelsen.   SWEA Rivierans revisorer  Eva Turner och Ingrid Malmros har varit revisorer med Elisabeth Carrick och Eva Nordheim som suppleanter.   Menton den 18 januari 2016  Katarina Lodin 


