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Verksamhetsberättelse 2016 för SWEA Genève
Styrelse
Styrelsen har bestått av 4 medlemmar:
Ordförande: Christina Linnér
Medlemsansvarig: Cecilia Ford
Sekreterare: Cecilia Gharaibeh
Kassör: Josefine von Knorring
Då den invalda styrelsen varit så liten, har vi hjälpts åt att täcka andra funktioner, fr.a.
programaktivitets-, annons- och sponsor-ansvaren, medan vi sökt efter medlemmar att täcka dessa
poster samt web-redaktörs-, SWEA Professional- och rumsförmedlar-funktionerna. Under andra
hälften av 2016, kunde vi välkomna en ny web-redaktör, Susanna Söderström; i slutet av året, en
medlem i SWEA Professionals arbetskommitté, Li Sjökvist; samt Malin Miller som erbjudit sig
att bli rumsförmedlare. Vi hoppas också att Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar
godtas av årsmötet.
Styrelsen hade 10 protokollförda möten under 2016.
Revisorer
Revisorerna har varit Susanna Karlsson och Anna Rönneskog.
Medlemmar
Den 31 december hade SWEA Genève 111 medlemmar samt två portomedlemmar och en
medlem som betalat till SWEA London.
Medlemsavgiften för 2016 var CHF 60. USD 30 per medlem (av de 111 som betalat full
medlemsavgift till vår avdelning) betalades till SWEA International och EUR 2 till vår region
ÖEMA.
Nya medlemmar har ombetts att anmäla sig via ett formulär på vår hemsida.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Malin Miller och Marianne Ödman.
Kommunikation
Med ett ökat antal medlemmar, som uppgivit en e-mailadress under året, har över 90 procent fått
vår information om programaktiviteter, etc. via e-mail och de resterande nåtts per post.
Vi har också regelbundet uppdaterat SWEA Genèves Facebook-sida.
Med hjälp av web-redaktör ad interim Cecilia Camredon och, sen i slutet av 2016, Susanna
Söderström, har information om bl.a. aktiviteter lagts upp på SWEA Genèves hemsida.
”SWEA Schweiz magasin” kom ut med två nummer - ett på våren och ett på hösten - under 2016.
Vår styrelse samarbetade nära med SWEA Zürichs Redaktion i förberedelserna. Flera av SWEA
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Genèves medlemmar bidrog också med uppskattade artiklar och intervjuer eller genom att låta sig
intervjuas.
Programaktiviteter
Under 2016, hade SWEA Genève i genomsnitt två aktiviteter per månad, med undantag för
sommarmånaderna juli-augusti. Aktiviteterna var väldigt varierande och var inte sällan
inspirerade av förslag från medlemmar. Flera av dem, t.ex. den guidade turen i Gamla Stan i
Genève och vandringen i St. Cergue, leddes också av SWEA Genève-medlemmar, i de här fallen
Marianne Ödman och Helena Soller. Förslag från medlemmar, hjälp med att organisera och dela
med av sin kunskap, t.ex. genom att guida en tur var extremt värdefullt för att göra utformningen
av aktiviteter meningsfull och trevlig för alla. Likaså var erbjudandena från andra organisationer,
att bjuda in SWEA-medlemmar till sina aktiviteter, ett värdefullt tillägg, t.ex. föredraget av
Svenska Röda Korsets Regionala Representant i Libanon, organiserat av Svensk-Schweiziska
Handelskammaren.
Uppslutningen har mestadels varit god, ibland långt över förväntan. Endast en aktivitet - en lunch
i Prangins - fick ställas in p.g.a. att ingen anmält sig. En vidare aktivitet - ett besök på Charlie
Chaplin-muséet i Vevey - fick skjutas upp p.g.a. sjukdom och andra oförutsedda förhinder bland
de anmälda.
Aktiviteter under 2016:
Februari
➢ Årsmöte med nya svenska Ambassadören, Veronika Bard, inbjuden som gästtalare, i
Chavannes-de-Bogis
Mars
➢ Guidad tur på Röda Kors- och Röda Halvmånemuséet i Genève, med efterföljande lunch
April
➢ Fotokurs av Eva Törnqvist i sitt hem – i tre delar under april och maj
➢ Kväll med kokboksförfattarinnan Cilla Lewenhaupt-Herpe, hos Malin Miller
Maj
➢ Vårmiddag i Restaurant du Vieux-Port, i Versoix
➢ Vernissage av medlemmar i SWEA Art Genève på Galerie Terre de Lavaux, i Lutry
➢ Konstutställning i Quartier des Bains i Genève
➢ Guidad tur av Marianne Ödman i Gamla Stan i Genève, med efterföljande lunch
Juni
➢ Firande av Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag, organiserat av Sveriges
Konsulat i Lausanne och Genève i samarbete med Svenska Klubben, Svenska Kyrkan,
Svenska Skolan och SWEA, i Château d’Aubonne
➢ Sommarlunch hos Eva Törnqvist
September
➢ SWEA Genève inbjudet av Svensk-Schweiziska Handelskammaren att delta i ett föredrag av
Svenska Röda Korsets Regionala Representant i Libanon, Malena Rembe, om Syrienkonflikten, följt av en cocktail, i Genève
➢ Lunch i Auberge Communale de Prangins – inställt p.g.a. för få deltagare
Oktober
➢ Vandring i St. Cergue, ledd av Helena Soller, med efterföljande lunch
➢ Förstahjälpen-kurs av svenska läkaren Christer Malmberg, med efterföljande cocktail, dit
också Svenska Kyrkan och svensk-talande au-pairer bjudits in, i Chambèsy
November
➢ Föredrag av svenska språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson, med efterföljande cocktail,
organiserat i samarbete med Svenska Klubben Lausanne-Genève och med sponsring av Örn
& Cie, i Versoix. Initiativet till besöket hade tagits av ordföranden i SWEA Basel. Professor
Andersson talade också i Basel och Zürich.
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➢ Besök till Charlie Chaplin-muséet i Vevey, med efterföljande lunch – uppskjutet p.g.a.
sjukdom och andra oförutsedda hinder bland de anmälda
➢ Adventskranskurs anordnat av Schilliger i Gland
December
➢ Luciakväll hos Eva Törnqvist
ÖEMA och SWEA International
Ordförande Christina Linnér representerade SWEA Genève i ÖEMA-regionens månadsmöten per
skype samt i Regionmötet i Stockholm 29 september - 2 oktober.
Samarbete med SWEA Basel och Zürich samt med andra organisationer
Ett mål under 2016 var att stärka samarbetet med de andra två SWEA-avdelningarna i Schweiz,
bl.a. genom koordination av vissa aktiviteter som besöket av språkprofessor Lars-Gunnar
Anderssons till Schweiz och genom förslag om justering av framtida medlemsavgifter till samma
nivå så långt som möjligt.
SWEA Genève blev, för första gången, erbjudna att presentera sig i Svenska Klubben LausanneGenèves matrikel 2016 (vilken innehåller information och kontaktuppgifter om svenskar i
regionen), ett nytt led i att sprida information om och göra PR för SWEA.
För att stärka koordinationen av aktiviteter, undvika samtida evenemang och för bättre
informationsflöde, beslutade Svenska Klubbens, SWEA Genèves, Svenska Kyrkans och SvenskSchweiziska Handelskammarens representanter i Genève och Lausanne att ha
koordinationsmöten två-tre gånger om året (det första av vilka hölls i mitten av januari 2017).
Ekonomi
Ett viktigt mål under 2016 var också att minska tidigare års negativa resultat, bl.a. genom
minskning av kostnaden för SWEA Schweiz-magasinet. Byte av tryckeri och papperstjockhet
m.m. resulterade i en kostnadsminskning på över 40% för höstnumret. Det totala underskottet för
SWEA Genève under 2016 blev CHF 2,951 jämfört med CHF 6,244 2015.
Med tillskott i styrelsen, som kan fokusera mer på annonser och sponsring, hoppas vi kunna
fortsätta minskningen av underskottet.
Christina Linnér, Ordförande SWEA Genève
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