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verkligen sitt engagemang för föreningen och
Dominica.
Jag vill passa på och tacka alla styrelseledamöter
för deras arbetsinsats under det gångna året och
samtidigt hälsa vår nya ledamot Anders Wretling
välkommen samt tacka Bosse Hallberg för hans tid
i styrelsen. Bosse har avböjt sig vidare uppdrag
men jag hoppas att han finns där om det behövs.
Till sist önskar jag alla medlemmar och era familjer
en riktigt fin sommar!

Hälsningar Ruthine

Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM vänner!
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Medlemsträff på Stora Saxaren

Vi närmar oss mitten av maj och det är för det
mesta fortfarande kallt. Men den som väntar på
något gott ....... snart är värmen här. Det är snart
dags för vårt årliga medlemsmöte på Stora
Saxaren. En fantastiskt trevlig tradition. Hoppas
att det blir en bra anslutning och att vädrets
makter är på vår sida.
Dominica var representerat på TUR mässan i år
genom en agentur som heter Tropical Consult. Läs
mer om detta på sidan 2.
Föreningen hade, liksom föregående år, sitt
årsmöte på Small Island Chocolates & Coffee och
avslutade med en fantastisk middag på restaurang
Sjögräs. Under årsmötet hade vi flera bra
diskussioner och de medlemmar som deltog visade

Välkommen till SWEDOM:s medlemsträff på Stora
Saxaren i Stockholms skärgård, nu för 10:e året i
rad, SÖNDAGEN den 20 JUNI 2010!
Läs mer på sista sidan.

SWEDOM PÅ

Jag åkte till Göteborg på onsdagen och tog hand om
montern. Kirsten och hennes kompanjon anlände på
torsdagen och var där till och med fredagen. Under
resterande tid fram till söndagen var SWEDOM:s
medlemmar ensamma i montern. Jag vill passa på och
framföra mitt tack till de sex medlemmar som hade
möjlighet att hjälpa till.

Som jag berättade i Ordföranden har ordet var Dominica
representerat på TUR mässan i år genom en agentur som
heter Tropical Consult. Ägaren heter Kirsten Boucard
och är verksam i Tyskland. Hennes företag har beviljats
ett EU bidrag med syfte att informera om och
marknadsföra Dominica.
Före TUR mässan tog jag kontakt med Kirsten och
frågade om SWEDOM kunde vara till hjälp och
berättade att vi under flera år representerat Dominica på
TUR mässan. SWEDOM var välkomna att hjälpa till. Vi
behövde inte betala någon del av hyreskostnaden och vi
fick dessutom presentera SWEDOM:s material.

TUR 2010 hade 49 500 besökare, varav 30 500
allmänhet. 980 utställare representerade 112 länder,
varav Dominica var ett. Foto: Jorma Valkonen

Kirsten framförde också sitt tack och tyckte att det var
väldigt bra att vi kunde hjälpa till. Hon hoppades
att det kunde bli ett fortsatt samarbete.
Vår monter hade en bra placering i närheten av
Barbados, Trinidad och Costa Rica. Montern var
välbesökt och fick spontant beröm. Två av dagarna var
jag klädd i Dominicas folkdräkt, Dwiyet. Kirsten hade
möten med både pressen och resebyråer. Det var ett
mycket bra material i montern och jag är säker på att
många blev nyfikna på Dominica.

Kön ringlade sig lång utanför TUR 2010 på Svenska
Mässan i Göteborg. Foto:Jorma Valkonen

Ruthine Strindholm

SWEDOM:s årsmöte 2010
Årsmötet hölls den 17 april – liksom flera gånger
tidigare – på Small Island Chocolates & Coffee.
Före årsmötesförhandlingarna berättade Duane Dove,
ägaren, om vad som hänt under året på kakaoplantagen
på Tobago medan vi njöt av kaffe och en utsökt
chokladbit.

Duane Doves kakaoplantage på Tobago. Duane nedan
till höger.

15 medlemmar hade kommit till årsmötet som inleddes
med att ordförande Ruthine Strindholm hälsade
välkommen.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
berättelsen blev godkända och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Några medlemmar ansåg att medlemsavgiften borde höjas – skulle ge mer pengar till stöd för
karibbarnen – men beslutet blev att den inte skulle höjas.
Möjligheten att ge en gåva utöver årsavgiften finns ju
och används av många medlemmar.
Styrelsen omvaldes i sin helhet sånär som på Bo
Hallberg, som avböjt omval. Ny suppleant ble v Anders
Wretling.
Styrelsen fick några uppdrag – bland annat att
undersöka möjligheterna att vara med på nästa TURmässa och eventuellt andra resemässor, att ordna ett
seminarium om Dominica och frågan om särskild
anknytning till EU och att diskutera fortsatt medlemskap
i Forum Syd.
Efter årsmötet åt några av oss en trevlig och mycket
god karibisk måltid på restaurang Sjögräs, som helt
nyligen fått utmärkelsen en stjärna i Michelins guide.
Gunnel Tollmar
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New political group wants
fresh general elections
ROSEAU, Dominica, CMC (29 December 2009).
The newly formed Movement for the Restoration of
Democracy (MRD) Tuesday called for fresh general
elections in Dominica claiming that the December 18
polls had been tainted with corruption and other
irregularities. The MRD said that the new poll should be
held within 18 months under new terms and conditions
that include an updated voter registration and the
implementation of voter identification cards.
The MRD, comprising opposition political parties
and concerned citizens, said the call for fresh general
election is in response to the “unprecedented bribery,
lack of access to the state media by opposition voices
and the paid movement of large numbers of overseas
Dominicans by the Dominica Labour Party which
altered the outcome of December 18 General Elections.”
The Dominica Labour Party (DLP), led by Prime
Minister Roosevelt Skerrit, convincingly won the polls
thrashing the main opposition United Workers Party
(UWP) by an 18-3 margin.
The elections were observed by teams from the
Organisation of American States (OAS) and the
Caribbean Community (CARICOM). Both groups said
that the polls were conducted in a free and fair
environment. But the UWP, which has announced plans
to boycott the new parliament, is also demanding new
general elections.
“The MRD recognises the necessity for a viable
opposition party to counter the dominance of the ruling
Dominica Labour Party, especially in light of the
expanding use of bribery and intimidation to increase
their influence,” it said in the statement.
The opposition group has also called for international
supervision of the electoral process and the elections and
the enforcement of bribery laws.
“The MRD is committed to turning back the clock on
the new culture of corruption, which is an imminent
threat to the moral fabric of Dominican society,” it said,
promising to “inform Dominicans at home and abroad as
well as the international community on the massive acts
of bribery and corruption surrounding the December
18th 2009 General Elections as well as other issues of
corruption related to good governance and rule of law in
Dominica”.
The MRD said it has sent a three-member delegation
to St Kitts where leaders of the Organisation of Eastern
Caribbean States (OECS) are to sign a treaty
establishing an Economic Union on Tuesday.
“It was discussed that they would go up to the OECS
to voice their discontentment with what happened here,”
said the MRD’s spokesperson, Singoalla BlomquistWilliams.

Singoalla

Toppenhärligt

Ny hedersmedlem i SWEDOM

trots aska och jordskalv

Anders och Elisabeth Wretling hade fått styrelsens
uppdrag att kontakta Singoalla Blomquist-Williams för
att tillfråga henne om hon ville bli hedersmedlem i
SWEDOM. SWEDOM har redan en namnkunnig
hedersmedlem i Lennox Honychurch. Nu har vi två.

Vi var på Dominica i fem månader. Där fick vi också
aska, fast från Montserrat, som hade utbrott i mitten av
februari. Allt var grått i flera dagar. Ej heller gick det
något flyg till ön, våra gäster blev kvar på Antigua i två
dygn, men Liat betalade hotell och mat.
I december hade vi ett litet jordskalv. Annars var allt
toppenhärligt!
Vi besökte Connies skola i karibterritoriet och träffade bland andra handikappade barn. Connie ville ha en
säng för dagvila till barnen och till detta gav vi en slant.
Vi hade också fått pengar från en dam i Täby, som
jobbade på Dominica 1965. Pengarna delade vi ut till
Jul. Förskolan och Kalinago fick dela på slanten.
Vi åker ner igen i oktober och stannar till 1 april
2011. Vi är gärna kontaktpersoner för folk som besöker
Dominica. Vi bor i Cockrane. Vårt telefonnummer är
001-767-613 50 90.
Anders och Elisabeth Wretling
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Medlemsträff på Stora Saxaren

När vi frågade Singoalla om hon ville bli hedersmedlem
så blev hon glad för detta. Hon bjöd hem oss på lunch
och hela hennes familj var samlad. Hon berättade att hon
hade adopterat en pojke på 2 år från en grannby. Han var
så söt.
Vi berättade om SWEDOM och vad vi gör, det
uppskattades. Maud Ström hade gjort ett fint intyg till
Singoalla som visar att hon är hedersmedlem i
SWEDOM..
Vi träffar Singoalla lite då och då, alltid lika trevligt.
Anders och Elisabeth Wretling
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SWEDOM:s nya hemsida
www.swedom.org
Ny webbredaktör är Per Brydolf. Per tar tacksamt
emot texter och bilder. Kontakta honom på
per.brydolf@kalvudden.se

Välkommen till SWEDOM:s medlemsträff på Stora
Saxaren hos Gunnel och Bosse, nu för 10:e året i rad,
SÖNDAGEN DEN 20 JUNI 2010.
Stora Saxaren är en liten ö i Stockholms skärgård,
utanför Vaxholm. Skärgårdsbåt avgår från Stockholm
(Strömkajen) kl. 08.30, stannar i Vaxholm (09.20) och är
framme kl 09.55 vid Stora Saxaren. Du som har tillgång
till egen båt kan gärna komma med den.
Båt går sedan tillbaka på kvällen kl. 18.10 och är i
Vaxholm kl. 18.50 och i Stockholm 20.00.
Vi bjuder på mat och dryck. För information och
anmälan kontakta Bo Hallberg (senast 16/6).
Tel.08-541 340 03, bhallberg@bredband.net
VÄLKOMNA önskar Gunnel och Bosse
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SWEDOM:s styrelse 2010
Ruthine Strindholm, ordförande.
Tel 08 774 43 32, e-post rstrindholm@yahoo.com.
Jan Ekholm, kassör. Tel 08 774 43 32, e-post
0708233340@euromail.se.
Lars Berg, medlemsansvarig, Ingalill Berg, sekreterare
Tel 08 560 324 35.
E-post lars.berg@spray.se, lill.berg@spray.se.
Rosa James och Berith Granath är också ordinarie
ledamöter.
Annika Stolk, Ulla Sundberg, Gunnel Tollmar, Anders
Wretling, Liz Wretling och Lars Örtemark är suppleanter.

