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2.500 st LED sollampor och stolpar till Dominica.
Förutom att lamporna kommer att sänka
elkostnaderna så stärker den naturliga energin
Dominicas varumärke som the Nature Island.
Lampornas belysning förväntas även bidra till att
förbättra det sociala kvällslivet på Dominica.
Wang informerade också om att Kina kommer att
bygga en park utrustad med fitnessutrustning i
Fond Cole. Byggnationen kommer att börja nästa
år.
I slutet på september invigs ett nytt universitet på
Dominica. Regeringen avser att inrätta ett
finansiellt system där man varje år kommer att
avsätta medel som förvaltas av
utbildningsministern och universiteten.
Studenterna kommer att kunna ansöka om
ekonomiskt stöd precis som i USA.

Ordföranden har Ordet
Hej alla SWEDOM:s medlemmar!
Jag hoppas ni haft en fin sommar. För en gångs
skull kan man inte klaga på vädret. Flera av oss
har redan börjat planera inför kommande resor till
Dominica. Jag ser som vanligt fram emot värmen
och karnevalen.
Förra veckan meddelade premiärminister Skerrit
att regeringen nominerar talmannen Alix Boyd
Knights till president när den nuvarande
presidenten Eluid Williams mandat går ut i
oktober. Oppositionen protesterar naturligtvis och
anordnar en demonstration.
Den kinesiska regeringen har enligt Kinas
ambassadör Wang Zonglai beslutat att skänka

Avslutningsvis hoppas jag att vi får en bra
anslutning på vårt medlemsmöte den 26 oktober på
den Jamaicanska restaurangen Back A Yard i
Stockholm. Vi kommer inte att ha någon formell
agenda bara avnjuta en middag tillsammans.
SWEDOM bjuder på en välkomstdrink!
Vi ses snart!

Ruthine
OOO O O O O O O O O
Du är välkommen till en
medlemsmiddag på den jamaikanska
restaurangen Back A Yard i Stockholm
lördagen den 26 oktober kl. 18.00.
Läs mer på sista sidan!

Exklusiv intervju med Dominicas president

Eliud Williams

RS/What are your duties as president. National and
international?
EW/Head of state. Once a year talk to the
parliament on a subject of their choise. The
president shall give conscent to new laws of the
country. The president appoints the prime minister
and the prime minister ask the president to
appoint the other ministers.
RS/What are your expectations as a president?

Dominicas president Eliud Williams

Ruthine gjorde denna intervju med presidenten vid
sitt besök i Dominica i mars 2013.
RS/When did you become president?
EW/On september 7th 2012. I was elected to serve
the unexpired term of Nicholas Liverpool which
ends september 13th 2013.
RS/How does the process goes to be elected as
president?
EW/First the prime minister ask you and then the
house of assembly.
RS/What qualifications do you need to become a
president?
EW/The constitution says that you must be 40
years old and a citizen of Dominica. You must be
english speaking and live in Dominica since five
years before the election.
RS/How long can a president stay as a president?
EW/A president is elected for a period of five years
and the maximum time for a president is twenty
years.
RS/Why do you think you were elected?
EW/Knowledge of Dominicas history and systems.
Highly educated. For example masters degree in
business administration. Wide experience from
both private sector and goverment in Dominica
and abroad.

EW/To serve the country as well as i can. It is
important to dedicate some of my time to work
with child abuse, women abuse and young people.
Those are my passion and i think i can make a
difference.
RS/What is the biggest advantage and
disadvantage as a president in Dominica?
EW/It is a big honour to be a president. This give an
extra chance to do something good. The biggest
change is the private life. I love going to Mero but
it is not so simply to do that as a president. The
first lady has adjust very well.
RS/I have been informed that the tourism in
Dominica has decreased. What do you think cause
that?
EW/The biggest issue is that the Carneval boats
have reduced their trips to Dominica. I dont know if
we got the real reason so i dont have any correct
answer today.
RS/Do you think you will be elected at the end of
the period?
EW/That i dont think about but it would be an
honour to be elected.
RS/Thank you for taking your time. I wish you well.

O O O O O O O O O O O O O O O O
Läs mer på presidentens webbsida:
http://presidentoffice.gov.dm/
Eller på regeringens webbsida:
http://dominica.gov.dm/

Årsmötet 2013

SWEDOM medverkade som ni vet i TUR 13. Vi hade en
mycket bra placering av montern. Många besökare. En
del trodde att de besökt Dominica fast de besökt
Dominikanska republiken. Men förvånansvärt många
hade verkligen besökt Dominica.
Även under de första fackdagarna var det bra ”drag”
i montern.
Vårt material tog slut. Inkommande funktionärer fick
plocka med sig vad de hade hemma. Vi hade fått litet,
med betoning på litet, material från turistmyndigheten i
Dominica.
Här några bilder:

Från vänster Berit Linton, nyvald suppleant, Lars
Eriksson, valberedare, Lasse och Ingalill Berg, omvalda
styrelseledamöter, tar sig en funderare.
Foto: Berith Granath

Vi

som deltog i årsmötet vill härmed framföra ett

stort tack till Liz och Anders Wretling som ordnat med
lokal och förtäring på allra bästa sätt.
Vi hoppas se fler medlemmar vid årsmötet 2014.
Förutom formalia har vi ju väldigt trevligt när vi träffas.
Inte att förakta.
Lars Örtemark valdes in som ny ordinarie
styrelseledamot. På det efterföljande konstituerande
styrelsemötet valdes Lars till vice ordförande.
Per Brydolf och Berit Linton valdes in som nya
suppleanter.
Ruthine Strindholm omvaldes som ordförande för en ny
ettårsperiod.

O O O O O O O O O O O O O O

Nästa styrelsemöte
Har du någon fråga som du vill att SWEDOM:s
styrelse ska ta upp, kontakta ordföranden Ruthine.
Nästa styrelsemöte är lördagen den 26 oktober före
medlemsmiddagen på Back A Yard.
Foton: Berith Granath

Ta chansen
Delta i karnevalen på Dominica!

Läs mer om karnevalen 2014 på följande
webbsida:
http://www.dominica.dm/index.php/eventscalendar?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&so
bi2Id=80

OOOOOOOOOOOOO
Medlemsmiddag på

Back A Yard

Vårt deltagande 2013 var så lyckat och
uppskattat att vi, om intresset är tillräckligt
stort, beslutat oss för att anmäla en grupp
även 2014. Karnevalen äger rum den 3-4
mars och vi planerar att delta i
karnevalståget den 4 mars.

För några år sedan hade vi ett medlemsmöte på
restaurangen Back A Yard på Södermalm i
Stockholm som var mycket uppskattat. God mat
och trevlig stämning. Visserligen jamaikansk, men i
alla fall karibisk.
Nu inbjuder vi till en medlemsmiddag lördagen
den 26 oktober kl. 18.00.
Var och en betalar sin mat och dryck själv. Men
SWEDOM bjuder på en välkomstdrink! Kanske
med rom i!!!!
Du anmäler dig till Berith Granath,
berith.granath@telia.com, eller telefon
08 643 26 80 kvällstid och helger.
Anmälan senast den 23 oktober. När du
anmäler dig får du ett antal förslag på maträtter att
välja mellan så att vi kan förbeställa.
Här två förslag:

SWEDOM står för anmälnings-avgiften.
Deltagarna betalar själva kostnaden för de
kläder vi beslutar oss för att använda. År
2013 betalade deltagarna ca 300 kronor per
man/kvinna ur egen ficka.
Anmäl ditt intresse till vår ordförande
Ruthine Strindholm på
rstrindholm@yahoo.com eller mobiltelefon
070-722 79 37
senast 2014-01-17.

Jerk chicken

Fried chicken

SWEDOM:s styrelse 2013
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.
Lars Örtemark, nyvald vice ordförande, är liksom Berith
Granath också ordinarie ledamöter.
Birgitta och Per Brydolf, Berit Linton, Gunnel Tollmar,
Anders och Liz Wretling är suppleanter.

