2015-01-31
Agneta Nilsson, SWEAs grundare och Chairman Emeritus fyller 75 år och det ska vi fira!
SWEA International i nära samarbete med SWEA Los Angeles vill på Agnetas födelsedag, den 5 mars, ge en
gåva av bestående värde. SWEA som för 36 år sedan grundades av Agneta i Los Angeles består idag av 72
avdelningar, snart 74, med närmare 7 500 Sweor. Allt tack vare Agnetas initiativ och det är därför vi valt att
producera en unik minnesbok tillägnad henne.
Men tiden är knapp och vi måste alla hjälpas åt för att hinna få minnesboken klar i tid.
Vi har utgått ifrån följande kriterier:





Låg kostnad
Representativ för alla avdelningar
Tidlös och bestående som minne
Bärbar och lätt att ta med (Agneta har aktivt skurit ner sina materiella ting och är i färd med att
sälja sitt hem)

Alla sidor i boken kommer att bestå av skannade fram-och baksidor av ett vykort från SWEA-världens alla
avdelningar, ungefär som om de vore inklistrade i en klippbok.
Projektet hänger nu på oss alla, och att avdelningarna gör en liten extra kraftansträngning för att få iväg
vykortet så fort som möjligt. Gör det därför nu på en gång eftersom produktionstiden är mycket
begränsad! För att spara onödig tid vid vårt layoutarbete, följ dessa instruktioner nogrannt:


Vykortet: Skriv en födelsedagshälsning på ett vackert vykort som är representativt för avdelningens
hemort. Texten är självklart helt valfri och naturligtvis skall det vara handskrivet.



Det är viktigt att avdelningens namn framgår av texten.



Storlek: Standardmåttet, som sannolikt erbjuds i alla länder, d.v.s. 3,5 x 5,5 tum som är detsamma
som 8,89 x 13,97 cm. Eller, avrundat till 9 x 14 cm som det tidigare "gamla" vykortsformatet.



Skicka med vanlig ”snail-mail” post till
Sanna Wilkinson
4925 Paseo de Vega
Irvine, CA 92603, USA



Vykorten måste vara i Sannas brevlåda senast den 20 februari, men helst så fort som möjligt!
Snälla, vänta ej till sista minuten!

Vi vet att detta är mycket kort varsel, men idéerna har varit många, mycket har bollats och detta förslag
kom in nyligen. Med tanke på att uppdraget inte är allför betungande tror vi att avdelningsordförande, eller
hennes ställföreträdare, omedelbart kan ta sig an detta.
Klarar vi det här?
Allt går, bara man vill, brukar jag säga!
Det är klart att vi klarar det! Det är en utmaning men det är inte omöjligt. Innan den 20 februari kommer
Sanna ha alla 72 vykort i sin brevlåda.
Med stor optimism ser vi fram emot alla gratulationer till Agneta på vykort från hela SWEA-världen!
Tänk på att göra allt du kan för att hålla detta projekt hemligt. Det måste bli en överraskning för
Agneta med en överlämning på den stora dagen.
Det ska alltså inte upp på några Facebook-sidor eller webbplatser.
Jag kan också berätta att det blir fler tillfällen under året som Agnetas födelsedag kommer att
uppmärksammas. Inte minst vid världsmötet i Arizona där många av oss finns med.
Jag hoppas att ni alla ställer upp på den här idén och jag ser fram emot ett fotografi på vår webbplats,
swea.org, som visar överlämningen den 5 mars 2015.
Med vänlig hälsning,

Margaret Sikkens Ahlquist
Ordförande, SWEA International

