Världsmöte i Arizona
300 Sweor samlas! På torsdagen landade de flesta av oss i Phoenix, Arizona, och
redan på vägen till hotellet såg vi de roströda sandfärgade imponerande bergen. Visste
ni förresten att man kan åka skidor i Flagstaff, Arizona - nyheter för mig, som trodde att
det alltid var 100 ° varmt där. Men det var faktiskt 100° varmt när vi landade i mitten av
oktober.
Arizona-Sweorna hade bokat ett toppenhotell till
minglet den första kvällen, där många av oss
också bodde. Vi möttes av mycket proffsiga och
leende värdinnor när vi förväntansfullt checkade
in på hotellet Valley Ho i Scottsdale.

På fredagen var det dags för regionårsmötet - vi
i OAME uppskattade att det förlagts till
OAME i Arizona på SWEAs världsmöte

konferensrummet Valley Ho 1. Enkelt att komma ihåg! Vi hade ett mycket givande
förmöte där vi diskuterade gemensamma problem och lösningar för framtiden; alltid så
oerhört givande att träffa varandra i styrelsen. Det gör det så mycket bättre och enklare
att kommunicera effektivt och komma fram till beslut under våra månatliga
GoToMeetings via telefon.

Vädret var perfekt, och lunch serverades
utomhus till allas förtjusning, där vi fortsatte
diskussionerna som inletts på morgonens
förmöte innan eftermiddagens formella
årsmöte. Klockan 15 var det dags - vi hade 10
åhörare vilket vi var väldigt glada för, däribland
vår grundare Agneta Nilsson och också tidigare
SWEA Internationals ordförande Vanja Haley.

OAME lunchdiskussion

Årsmötet gick enligt planerna, och våra åtta avdelningar Atlanta, Boston, New Jersey,
New York, Philadelphia, Virginia Beach och Washington DC presenterade sina
rapporter vilket också RO och regionkassören gjorde. Vi hade 7 AO och en
avdelningskassör närvarande, dvs alla åtta avdelningarna var representerade. Det
känns bra att nämna att under 2014 delade OAME ut närmare $47 000 i donationer
och stipendier tillsammans.

OAME regionårsmöte

På kvällen var det dags för en riktig vilda västern-kväll med middag på en cowboyinspirerad restaurang med countrymusik. Verkligen annorlunda och kul!

Lördagen var höjdpunkten förstås, och den inleddes med ett mycket inspirerande och
engagerande föreläsning av Margaret Sikkens Ahlquist som har gjort och gör ett
fantastiskt jobb som IO - vi kommer att sakna dig och vice IO Anette Åsberg, men vi ser
förstås också fram emot att välkomna Christina Hallmert som tar över som ordförande
2016. Margaret framhävde och betonade vilka förändringar vår förening genomgått
under åren, och vilka möjligheter vi nu har med SWEA Professional och Global.

Därefter var det dags för Professor Lars-Gunnar Andersson som diskuterade det
svenska språket, och hur stavning och grammatik förändrats. Det är till exempel helt ok
att börja en mening med ”Och” nuförtiden. Och egentligen ska SWEA skrivas med
gemena bokstäver berättade Lars. Detta eftersom vi uttalar det som svea fick vi lära
oss, och inte som de fyra bokstäverna men, det är följer vi inte förstås!

Sedan var det dags för Louise Linder, präst, psykoterapeut och sexolog som bl a lärde
oss hur viktigt det är att vara någons vikarierande hopp – för att hjälpa till att avlasta
någon som behöver hjälp. Och också att det i sin tur är ok att ta hjälp av en annan
person som då uppträder som ett vikarierande hopp när vi själva har det lite tungt och
det kan behövas lite extra hjälp, både inom SWEA, och i det personliga.

Avslutningsvis var det dags för förädringskonsult Eva P Svensson som ledde en övning
för att vi själva skulle kunna hitta lösningar för att förbättra SWEA och hur vi ser SWEAs
vision. Själv kom jag fram till hur jag kan jobba mer effektivt på att identifiera nya
medlemmar inom andras kontaktnät.

En festmiddag följde på The Venue i Gamla
stan, där Agneta Nilsson hyllades genom att
en målning avtäcktes som kommer att hänga
på Gripsholms slott. En värdig avslutning på
ännu ett mycket framgångsrikt och bra ordnat
världsmöte.

Tack Margaret och Annette från alla RO

Själv åkte jag till Grand Canyon på en efterresa
på söndagen och kände att jag kom närmare
naturen och upplevde än mer uppskattning för
världens underverk.........

OAMEs RO funderar på livets mening
vid Grand Canyon.

Tack Arizona! Vi ses i Perth!

Text – Cecilia Browning

