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Distriktspresidentbrev nr 1 2019-2020 
 

Välkomna tillbaka till ett nytt Inner Wheelår, efter en sommar, som i alla fall i mitt tycke, har 

bjudit på ett fantastiskt väder. Ömsom sol och ömsom regn, precis som det ska vara. Naturen 

har blommat ut för fullt, skördarna i mina trädgårdsland slår alla rekord och min 10 år gamla 

azalea har blommat för första gången. 

 

 
Inner Wheel året inleddes för min del med informationsmötet i Rosersberg, två mycket 

givande dagar. Jag kommer att berätta mer om detta när jag åker runt och besöker er senare i 

år. Margareta Wesslau hade en intressant punkt på söndagen som handlade om hur vi ska 

agera för att ytterligare stärka våra klubbar och få in nya medlemmar. Hon berättade också att 

Sverige är det 5:e största Inner Wheel-landet i världen. Detta ska vi verkligen vara stolta över 

och förvalta väl. 

 

Tillsammans med Ängelholm-Luntertun är vi i full färd med att planera Distriktsårsmötet. 

Nytt för i år är, att om inte ordinarie delegater kan komma, går det att skicka någon annan som 

då har rösträtt. 

 

Vår nya världspresident heter Phyllis Charter. Hennes motto är ”tillsammans kan vi” eller för 

att försvenska det lite ”tillsammans är vi starka”.  Hon säger att vi ska vara stolta över vårt arv 

och fortsätta inspirera andra kvinnor att gå med i IW. Detta kan vi väl alla instämma i eller 

hur? Vi ska börja med att göra det som är nödvändigt, därefter ska vi göra det som är möjligt 

och plötsligt gör vi det omöjliga. Gå gärna in och läs mer om henne på 

https://www.internationalinnerwheel.org/ 

 

Våra utbildningar här i Skåne har uppmärksammats högre upp i organisationen. Det kallas 

Skånemodellen och andra distrikt uppmanas att ta efter. Den här typen av aktiviteter ger ökad 

kunskap och stärker sammanhållningen och intresset för Inner Wheel. 

 

Jag ser fram emot att träffa er på DÅM och vid mina besök ute hos alla klubbarna. 

 

Ylva 
Ylva Hjert-Åstenius 

Distriktspresident D240 2019/20,  

070-219 79 77 


