7 september 2017
Kära Sweor,

Nu är vi i gång igen efter ett långt sommaruppehåll!
Fika på stan kom igång redan förra fredagen och där var flera nyanlända som var intresserade att höra mer om
SWEA och somliga blev medlem med en gång, det fanns också några som visade intresse för tidningsarbete och
programgruppen, hoppfullt!

Den officiella starten var i form av vår traditionella välkomstfika på residenset som var mycket välbesökt och
informativ med information från ambassaden, skolan, Swedcham (förre detta SBAS), alla våra undergrupper och
styrelsen. Tack Catharina för att vifick vara hos Er igen!
Vi har haft planeringsmöte med programgruppen igår och mycket spännande är på gång, denna månad med
vandringar, lördagsdrinken, och en spännande föreläsning om Traditionel Kinesisk medicin, kolla hemsidan för
mer information!
Snart är det också dags att packa resväskan för världsmöte i Perth, det skall bli mycket spännande att få vara
med och representera Singapore. Har ni inte anmält er och har kommit på att ni vill åka tror jag att det
fortfarande är möjligt att hoppa på.
Jag återkommer med information om vad som hände och sas i Perth i slutet på oktober.
Till sist måste jag bara nämna att vi som vanligt behöver tillökning i våra grupper;
Programgruppen behöver några till så att vi får flera idéer och flera som tar tag i saker.
Webbgruppen önskar en till medlem så att man kan rotera ansvaret, nu är de två personer.
Tidningen behöver layoutare och artikelförfattare.

Sedan till årsmötet kan jag redan nämna att vi behöver en sekreterare, en revisor, och en vice-ordförande det
gläder mig mycket att Maria Palm har bestämt sig för att steppa up till ordförande!
Valberedningen har också blivit en kvinna kort, så vill ni hjälpa till med det prata med Lena Winter.
Mer information kan ni som vanligt hitta på SWEA Singapores hemsida.
Tack för mig för denna gång, vi ses, och Glad Höst!
Eveline Sidenvall,
Er ordförande

