Sommaren är här!
Här kommer en sommarhälsning från Women in Nuclear.
Under våren har våra lokala föreningar samlat er medlemmar till en rad aktiviteter, och vi vill passa
på att tacka för allas engagemang och nätverkande! Nya medlemmar tillkommer hela tiden vilket är
mycket glädjande.
I juni höll WiN Global sitt årsmöte, den här gången i
Madrid. Där möttes 300 kvinnor från 60 länder och
WiN Sverige var representerade av sju personer. Vi
fick lyssna till intressanta föredrag och förstås
presentera vår egen verksamhet i Sverige, vilket
mötte stort intresse från övriga länder.
Vi gjorde studiebesök på Almaraz NPP och på El
Cabril där Spaniens låg- och medelaktiva slutförvar
lagras. Här ses hålet i berget där medelaktivt avfall ska
lagras med övervakning i 300 år.
Den största behållningen från Global-mötet är alla
människor och alla nya kontakter från världens hörn. De
som rest dit var verkligen intresserade av att knyta nya
kontakter. Många av våra nya vänner arbetar med
strålsäkerhet på myndigheter världen över. Vi mötte
förstås också många som arbetar inom precis samma
områden som vi. Här är några glada kvinnor från Sverige
och Australien.
I samband med Globalmötet fick WiN Sverige Helen
Bigun invald till WiN Global Executive Board. Vi
tackar avgående Olga Ernandes för hennes insats
för Sverige under många år. Här ses Helen och Olga
tillsammans med WiN Globals grundare Iréne från
Schweiz i mitten. På bilden ses även mottagaren av
WiN Global Award, Eva längst till vänster, samt WiN
Sveriges ordförande Martina.
Vi värvar sponsorer
WiN-styrelsen arbetar med att utveckla föreningen, bland annat genom att värva företagssponsorer
för att på så sätt starka föreningens resurser och möjligheter. Det är en lång väg att vandra, men nu
anar vi lite ljus i tunneln.
Under senaste året har vi haft flertalet möten med beslutfattare inom Vattenfall. Vid dessa möten
har vi informerat om föreningen och påbörjat förhandlingar kring sponsring. Den 28 juni träffade

Martina Sturek, Johanna Svahn, Helen Bigun och Inta Mårtensson Vattenfalls produktionschef
Torbjörn Wahlborg som dessutom är nytillträdd
mångfaldsansvarig i Vattenfallskoncernen. Han
visade ett stort intresse för WiN och var glad
över vårt engagemang för kärnkraften.
Vi kommer att ses igen under hösten
tillsammans med representanter från Vattenfall
HR för vidare diskussioner. Inga beslut är ännu
tagna, vi är dock glada över att Torbjörn i och
med detta möte valde att bli medlem i WiN!
Här ses vår färskaste medlem Torbjörn Wahlborg
ta emot WiN:s pin.
Nu väntar förhoppningsvis en skön ledighet för de flesta av oss. Vi återkommer i höst med lokala
aktiviteter och påhitt – kom ihåg att följa oss på Facebook till dess.
Klart är i alla fall att vår syster organisation i Tyskland bjuder in oss och WiN Finland till Karlstein nära
Frankfurt 10-11 oktober. Denna gång är temat ”High-tech for fuel assemblies, safety technology, test
facilities and training center”. Det utlovas studiebesök på Framatome GmbH samt Advanced Nuclear
Fluels Gmbh. Observera att sista anmälningsdatumen är mitt i sommaren, nu framskjutet till 15
augusti och att vi enbart har 10 st platser tillsammans med Finland! Så först till kvarn gäller. Vid
bokning maila även oss winsverige@winsverige.com så håller vi koll på hur många platser vi fyllt och
meddelar er när det är fullt. Själva anmälan gör du genom att fylla i formuläret i bifogad fil och skicka
till info@win-germany.org . Vill du föreläsa så hör omgående av dig till din lokala kontaktperson eller
till ordforande@winsverige.se .
Vi vill även passa på att annonsera vårt svenska årsmöte. Det blir lunch till lunch, den 21-22
november i Barsebäck. Intressanta förläsningar är utlovade och studiebesök är inplanerade, så ”save
the date”. Mer information kommer förstås framöver.

Med vänlig hälsning
Women in Nuclear Sverige
genom Martina Sturek, ordförande

