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VAME 

 
Ia Dubois 

Ia kom till USA tack vare att hon mötte sin amerikanske man i Tunisien. Hon var då där 
som reseledare och han var i Peace Corps. Efter tio år i Kalifornien, två barn och en 
Master i skandinaviska studier från UCLA flyttade familjen till Seattle. Ia studerade där 
vidare mot sin Ph.D. och är sedan många år lektor vid University of Washington. Hon är 
aktiv medlem i SWEA Seattle sedan åratal och i styrelsen varit kassör och två omgångar 
ordförande och i regionen VAME varit vice regionordförande. 
 

 

OEMA 

 
Birgitta Hägnefelt 

Koniali 

Birgitta kommer från Halmstad och efter kemi- och biologistudier i Lund bor hon sedan 
mer än 30 år i Aten.  Med sin grekiske man är hon ansvarig för den molekylärgenetiska 
avdelningen på ett laboratorium.  Två utflugna barn men hunden Thelma är del av 
vardagslivet.  Böcker och segling tillhör intressena på fritiden. Birgitta har varit 
engagerad i SWEA Athens sedan starten 2000 och bl a som ordförande under två 
treårsperioder. 
 
 

VEMA 

 
Christa Alfredsson 

 
 

Christa kommer från Stockholm och Helsingborg. Efter 10 år inom försäljning bestämde 
hon och maken sig för ett lappkast som började med en lång jordenruntresa och 
därefter bosättning i Marbella där de nu är fastighetsmäkare. Medlem i SWEA sedan 
2009 och ordförande de senaste två åren. Christa har många intressen inkl nätverkande 
och mentorskap i systerskapet inom SWEA. 
 

 



MEMA 

 
Christina Hallmert 

Christina kommer från Stockholm och bor sedan över 20 år i Italien med sin italienske 
man och snart vuxna söner.  Hon delar sin tid mellan Rom och Milano och arbetar som 
ekonomiansvarig på en svensk resebyrå och som volontär i stiftelsen Make a Wish. I 
SWEA Rom har Christina varit kassör och tre år som ordförande, i regionen MEMA 
kassör och vice ordförande. Fritiden ägnas gärna åt matlagning, bakning, böcker och 
resor med familjen. 
 

 

OAME 

 
Cecilia Browning 

Cecilia är uppvuxen i Stockholm och civilekonom från Handelshögskolan. Tre nu 
utflugna barn. Cecilia har bott på Irland, i HongKong, Singapore och Connecticut före 
flytt till Virginia och Washington där hon sedan länge arbetar på House of Sweden. 
Medlem i SWEA Washington DC sedan 1995 där hon varit medlemsansvarig och senast 
fyra år som ordförande. Hon besöker ofta Sverige och tillbringar gärna vinterhelger i 
Pennsylvania. 
 

 

 


