SWEA Internationals årsmöte i Helsingborg den 11 april.
SWEA Internationals styrelse med ordförande Margaret Sikkens Ahlquist i spetsen
flög in till Kastrup på torsdagen den 9 april för att ha förhandlingar på Clarion Grand
Hotel i Helsingborg.
På fredagskvällen ordnade SWEA Örestad en välkomstmiddag till de många gånger
långväga gästerna och SWEA kollegerna. Middagen intogs på Grand i det så kallade
Chambre séparée.

Ett femtontal SWEA medlemmar från Örestad och Malmö kom till middagen och
kunde hjälpa till att välkomna styrelsen.
På lördagen den 10 april började årsmötet och även här infann sig ett tiotal från
Örestad. Under årsmötet upplästes bl.a. tillkännagivandet av stipendiaterna för de

fyra olika stipendierna.

Till Årets Svenska Kvinna 2015 utsågs Pedra Wadström uppfinnare, designer och
entreprenör.
(Solvatten).
Sigrid Paskells Stipendium i scenkonsterna 2015 tilldelades pianisten Lana Anikina
Suran.
SWEAs Stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2015
tilldelades Marta Stasiak-Gorna.
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2015
tilldelades Anna Lorentzon.
Ordförande Cecilia Wettstam, Malmö, önskade alla välkomna till Sverigemiddagen
den 12-13 augusti.

Nästa Sverigemiddag kommer att bli i Göteborg 2016 och 2017 är det Helsingborgs
tur.
SWEA International söker redan efter en SWEA förening som kan tänka sig att hålla
Världsmötet 2017.
Årsmötet klubbades igenom lugnt och professionellt av vår ordförande Margaret.

Två ting nämndes speciellt, den lyckade lanseringen av SWEA Global, en
satellitorganisation, och där SWEA Örestad är med och delvis administrerar och dels
SWEA Professionals och artikeln i Svenska Dagbladet den 2 april.
Efter årsmötet intogs en gemensam lunch och sedan fortsatte SWEA Internationals
styrelse sina förhandlingar.
Ordförande i SWEA Örestad passade på vid lunchen att tacka för att Helsingborg
valts till säte för Årsmötet och önskade alla att komma väl hem till respektive
världsdel och land världen över.
Avslutningsvis inbjöds alla att komma till Båstad och vår Sommarlunch den 29 juli
och sedan middag i Malmö i samband med Sverigemiddagen.
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