Årsberättelse 2017 SWEA Lissabon

SWEA Lissabon är en avdelning inom SWEA International. Antalet medlemmar i SWEA
International är drygt 7 000 i ett 70-tal lokala avdelningar i 30-tals länder. SWEA-världen är
uppdelad i 7 geografiska regioner. SWEA Lissabon tillhör VEMA (Västra Europa)
tillsammans med 9 andra avdelningar. Christa Alfredsson är Regionordförande (RO) för
VEMA och varje lokal avdelningsordförande (AO) samt en kassör och en sekreterare ingår i
styrelsen för VEMA. Styrelsen har telefonmöten en gång per månad och träffas en gång per
år vid ett Regionmöte. Vartannat år är det Världsmöte i olika världsdelar.
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Styrelsemöten
SWEA Lissabon har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda ordinarie möten.
Vi har genomfört den officiella registreringen av SWEA Lissabon som portugisisk ideell
förening och följer reglerna som bl a föreskriver att alla protokoll ska översättas till
portugisiska. Ulla Baginha har haft vänligheten att hjälpa oss med översättningen.
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Medlemmar
Vid verksamhetsårets start hade SWEA Lissabon 210 medlemmar. Per den 31 december
2017 var vi 301 betalande Sweor samt två överflyttade från annan avdelning. Därmed är vi
3:e största avdelning i SWEA-världen efter San Fransisco och Stockholm.
En medlemsmatrikel har skickats ut ett par gånger under året.
Medlemsavgiften för året har varit 45 EUR. Till SWEA International har vi bidragit med 30
USD (ca 23 EUR) per medlem. Till VEMA har vi bidragit med 2,50 EUR per medlem.

Ekonomi
SWEA Lissabons ekonomi är god. Våra intäkter kommer från medlemsavgifter och
lotteriförsäljning samt från tre sponsorer/annonsörer vilket vi är mycket tacksamma för:
Mercator/Portugalmäklarna, Fastighetsbyrån samt Sparsam Skatt.

SWEA i Algarve
Styrgruppen i Algarve, bestående av sex Sweor, bjöd in till en första informationsträff om
SWEA i slutet av april 2016. Aktiviteterna i Algarve kom igång under hösten 2016 och vid
2017 års slut var antalet medlemmar uppe i hela 146.
SWEA i Algarve önskar tills vidare förbli en Programgrupp som ingår i SWEA Lissabon.
Under 2017 har man genomfört 22 aktiviteter. Se Årsrapport Program.

Program
Programgruppen i Lissabon har genomfört 23 aktiviteter i egen regi samt några i samarbete
med Svenska klubben. Se Årsrapport Program.
Utöver det allmänna programmet har vi SWEA-kören samt intressegrupper inom Vandring,
Mahjong, Hantverk, Konst, Golf, Klassisk musik och Miljö. Vi har tre Bokklubbar samt
deltagare i Bridge-gruppen. Vi har också några aktiva deltagare i SWEA Art.

SWEA Professional
SWEA Professional är en intressegrupp inom SWEA Lissabon. Dess huvudsyfte är
att skapa en nätverksplattform för yrkesverksamma kvinnor eller kvinnor som vill in i
arbetslivet eller vill dela med sig av sin yrkeserfarenhet. Vi har haft 3 möten under året.

Webben
Hemsidan har under året utvecklats och utvidgats. Statistiken visar att antalet besökare
uppgår till mer än 3000 klick per månad. Denna siffra är i ett ständigt stigande. Den mest
lästa sidan är den om ”Att flytta till Portugal” samt ”Aktiviteter”.
SWEA Lissabon Facebook används sparsamt medan SWEA Algarve Facebook är mycket
aktiv. SWEA Professional Portugal har också en sluten Facebook-grupp.
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Donationer
2017 års donation på 500€ gick till Svenska Skolan i samband med deras 60-årsjubileum.
Donationen ska användas till utomhusmiljön.
Lissabon-Sweorna har, genom olika privata initiativ, deltagit i välgörenhet till behövande i
Portugal.

SWEA International/VEMA
Ordföranden har deltagit i Världsmötet i Perth i oktober 2017 samt i VEMAs telefonmöten en
gång i månaden. En separat sammanfattning från SWEA International bifogas.
Styrelsen vill tacka alla Sweor som på många olika sätt har ställt upp för SWEA
Lissabon/Algarve. Ett stort tack också till våra annonsörer och sponsorer under 2017.
2018 års Regionmöte för VEMA kommer att hållas på Mallorca, 18 - 21 oktober.
Var Världsmötet oktober 2019 kommer att vara annonseras inom kort.

SWEA Lissabons styrelse
Januari 2018
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