
  

 

  

 

 

Kära Sweor,  
 

 

 

För en vecka sedan lämnade jag Fort Lauderdale 

med ett stort leende på läpparna och ett hjärta 

fyllt av beundran och respekt för er alla som har 

arbetat så hårt för att arrangera och leverera ett 

VM i världsklass. Jag tycker även det var 

fantastiskt att 200 Sweor från 23 länder kom till 

Florida och trotsade både pandemin och oron i 

Europa. 

 

Ett stort och varmt tack till Viktoria Riley och hela 

gänget bakom VM2022! 

 

SWEAs värdeord - Världsvid vänskap - Lokalt stöd 

- Global kompetens, blir så självklara i sådana 

här sammanhang och min förhoppning är att alla 

reste hem till sina avdelningar både upplysta, 

påfyllda och inspirerade.  
 

Nyhetsbrevet är fullspäckat med information från både SWEA International, 

Världsmötet, SWEA-podden och mycket mera.  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=ad78f91fd6&e=511deea384
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Inom den närmaste tiden kommer vi att skicka ut en undersökning till er 

som var på Världsmötet där ni ska svara på ett antal frågor. Det är viktigt för 

oss att få återkoppling och tankar från er. 

 

”Projekt Ukraina” går framåt och representanter från projektgruppen ska 

träffa ett antal organisationer för djupare diskussioner kring hur SWEA kan 

hjälpa till inom ramarna för SWEAs stadgar det vill säga att det på något sätt 

främjar svensk kultur, svenska traditioner eller svenska språket. 

 

Nu går det med stormsteg mot sommaren och jag vet att många avdelningar 

runt om i världen kör aktiviteter även under sommaren vilket är härligt. Jag 

hoppas att ni som kan och befinner er i Sverige under augusti har möjlighet 

att komma på Sverigemiddagen som äger rum 10-12 augusti i Malmö. Håll 

utkik efter inbjudan som kommer snart! 

 

Önskar er en fortsatt skön vår (höst för oss i Australien)!  

 

 

Varma hälsningar 

   

 

 

 

 

 

Catarina Hansson 

Ordförande SWEA International 

  

 

 

SWEA International informerar  

 

 



  

 

SWEA Internationals årsmöte 2022 

 

Styrelsen var samlad med många åhörare och ett 50-tal Sweor deltog online 

när årsmötet öppnades den 28 april i Fort Lauderdale. 

 

Bland dagordningens punkter kan nämnas presentation av nyvalda och 

avtackning av avgående styrelsemedlemmar, genomgång av årsredovisning 

2021 med SWEA-årets höjdpunkter och bokslut, samt presentation av 

Stipendiater 2022.. 

 

Läs mer och se inspelningen från årsmötet här. 

 

SWEA Internationals årsredovisning 2021 finner du här. 

 

SWEA Internationals styrelse 2022-2023 presenteras här. 

   

 

 

 

SWEA Internationals Världsmöte 2022 i Fort Lauderdale   
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Världsmötesdagen 29 april 

 

En inspirerande dag i Sverige-

främjande anda med Susanna 

Wallgren, Svenska institutet, Maria 

Thorsson, mobil präst, och 

höjdpunkten Prinsessan Madeleine. 

Läs här ett utdrag ur intervjun med 

Prinsessan som bland annat 

berättade om sitt arbete med World 

Childhood Foundation. 

 

En fullständig rapport från VM-

dagen kommer i nästa Forum och 

här kan du se live-sändningen från 

stora delar av dagens program. 

   
 

 

 

Regionmötesdagen 30 april 

 

Världsmötets utbildnings- och 

arbetsdag för alla region- och 

avdelningsordförande, inleddes med 

möten för att utbyta tankar och 

erfarenheter samt att fördjupa sig i 

hur SWEA fungerar. Under 

eftermiddagen var det workshops 

och gruppdiskussioner som 

handlade om SWEAs stadgar. 

 

Läs mer och se fler bilder från RM-

dagen här.  
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Ett stort tack till SWEA Floridas VM-kommitté för ett fantastiskt arrangemang 

med utflykter, mingel, middagar, efterresa och mycket mer vid Världsmötet! 

Att de över 200 deltagande Sweorna trivdes och roade sig kungligt råder det 

nog ingen tvekan om!  

 

Minglet och middagarna under VM-dagarna - se bilderna här! 

   

 

 

 

Kommunikationskommittén – ledigt uppdrag! 

 

Kom med i ett dynamiskt gäng i kommunikationskommittén där vi 

tillsammans ansvarar för SWEA Internationals kommunikationskanaler både 

internt och externt. Gillar du att skriva? Då har vi rollen för dig som  

ansvarig för Mediarelationer/Public relations. 

 

Under de senaste åren har Kommunikationskommittén skrivit 

pressmeddelanden om SWEAs olika stipendier, donationsprojekt, ÅSK, 

Sverigemiddag, personliga porträtt och lansering av SWEA-Podden etc.  Du 

hittar dem på SWEAs pressrum. 

 

Läs mer på swea.org och hör av dig till kommunikation@swea.org 
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SWEA Internationals stipendiater 2022  

 

 

 

 

Interkulturella stipendiet 2022 

 

Doktorand Lisa Raeder är mottagare 

av 2022 års Agneta och Gunnar 

Nilssons stipendium för studier av 

interkulturella relationer. Hon 

tilldelas 15.000 USD för fortsatta 

studier vid University of Edinburgh. 

 

"Jag är så otroligt glad och ärad att 

SWEA valt att utnämna mig till årets 

stipendiat. Med ert stöd ges jag 

möjlighet att fullfölja mina 

doktorandstudier." 

 

Läs mer om Lisa Raeder.  
 

 

 

Paskell-stipendiet 2022 

 

Skådespelaren Shada-Helin Sulhav 

får Sigrid Paskells Stipendium inom 

scenkonsterna 2022. Hon tilldelas 

15.000 USD för sin stora 

konstnärliga talang. 

 

Med stipendiet vill Sulhav utbilda sig 

vidare i skådespeleri, skrivande och 

regi för att växa som konstnär men 

också kunna producera eget i 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=4ceef3abf7&e=511deea384


 

framtiden. 

 

Läs mer om Shada-Helin Sulhav.  
 

 

 

Stipendiet för svenska språket, litteraturen och samhället delades ej ut 2022.  

 

 

 

 

SWEAs intressegrupper  

 

 

 

 

SWEA Professional blogg 

 

Anna-Lena Billing 

Fastighetsmäklare 

 

Är man för gammal för att byta 

karriär när man är 50+ och har bott 

utomlands? Nej verkligen inte! 

 

Anna-Lena satsade och vann sitt 

drömjobb efter hemflytten till 

Sverige. Läs senaste bloggen, 

https://professional.swea.org/blogg 

 

Vill du bidra? Hör av dig till 

sweaprofessionalblogg@gmail.com 

   
 

 

 

SWEA på nätet  
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Lästips i Forum! 

 

I senaste numret av Forum 

intervjuar Åsa Wallmark filippinska 

May Obstacuolo och reflekterar över 

vad som förenar oss trots olika 

bakgrund, Carina Middendorf delar 

med sig av nya boktips för både 

barn och vuxna, och längst bak i 

tidningen hittar du som vanligt svar 

på tre snabba frågor från flera 

Sweor runt om i världen. 

 

Läs  Forum 1/2022 här. 

 

 

  

 

SWEA-podden - möt Mimmi Skoglund och Mi Karlsson Bergqvist!  

 

När Mimmi Skoglund, pedagog vid Scandinavian School & Culture Center i 

San Francisco, flyttade till USA för 20 år sedan så trodde hon som många 

gör, att det bara var för något år, men idag är hon fortfarande kvar. Vi pratar 

om svensk skola jämfört med amerikansk, turisttips i San Francisco och 

annat ...  

 

Från den 25 maj kan du lyssna på fantastiska Mi Karlsson Bergqvist som de 

senaste åren varit bosatt i Abu Dhabi. Mi är medlem i SWEA Global och 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=565ec100c4&e=511deea384


 

engagerad i SWEA Skriver, hon har skrivit barnböcker och arbetat med 

Sveriges Radios symfoniorkester. Spännande, eller hur?   

 

 

"Stay tuned” - vi hoppas på en världskändis i SWEA-podden! Du kan aldrig 

gissa vem … 

Hitta SWEA-podden på vår hemsida: https://swea.org/sweapodden-

overblick/ 

Idéer och feedback? Hör av dig till sweapodden@gmail.com  

 

 

  

Ett urval från kommande webbinarie-program 

 

Bokklubb EMA, "Två pistoler" av Klas Östergren 

Tisdag 17 maj, kl 19.00 svensk tid (mingel från 18:30) 

 

SWEA Art, Gunilla Westermark - Fotografering 

Torsdag 19 maj, kl 17.00 svensk tid (mingel från 16:30) 

 

Anna Seefeldt, Lär dig Canva 

Tisdag 24 maj, klockan 12.00 svensk tid (mingel från 11:30) 

 

Hela webbinarie-programmet och anmälan hittar du här. 
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Tidigare inspelade webbinarier finns här på swealand.swea.org.  

 

 

 

Månadens Facebook-grupp  

 

 

 

Vill du snacka jobb och företagande? 

SWEA har en global grupp för det på 

Facebook - SWEA Professional 

Världen!  

 

Här kan du nätverka, hitta mentor 

inom SWEA, annonsera egen 

verksamhet två gånger per år, läsa 

den populära SWEA Professional-

bloggen och diskutera allt som har 

med arbetsliv att göra.  

Du som har en SWEA Professional-

grupp i din avdelning, dela, dela i 

den här gruppen för att inspirera 

andra.   
 

 

Gå med du också! - facebook.com/groups/sweaprofessionalvarlden  

  

 

Axplock  
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SWEA San Francisco 

Utmaning - stegtävling 20-29 maj! 

 

Dags att ta bucklan från SWEA 

Denver, vi bjuder in alla Sweor i hela 

världen! 

Samla ihop ett härligt gäng så kör vi! 

Du kan delta på egen hand eller i 

grupp - det är din avdelnings 

gemensamma resultat som räknas. 

 

Mer information om stegtävlingen 

och anmälan av ditt lag hittar du 

här. 

 

OBS: startskottet går 20 maj  
 

 

 

SWEA München 

 

Hitta den vackraste blomman i 

botaniska trädgården! 🚶♀️🏃♀️🚶♀️🏃♀️  

 

SWEA Frankfurt 

 

Lär sig blanda cocktails, mocktails 
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och konsten bakom en bra G&T! 

   

 

 

SWEA Seoul 

 

Medan VM pågår görs här SWEA-tvål 

med inspiration från Korea!  🇸🇪 🌸 

   

 

SWEA Sverige 

 

Hemma i Sverige i sommar? Kom 

gärna med på event i SWEA-land! 
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SWEAs sponsorer och samarbetspartners  
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