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PM hösten 2019 

Distriktspresidenter och rådets VU 2019-2020 för kännedom och åtgärder 

Varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår. Låt året kännetecknas av kommunikation samt ha 
målet att vi ska sträva mot att antalet klubbar är lika många eller fler vid årets slut. Allt vårt 
arbete ska genomsyras av vår värdegrund – vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. 
 
Årets internationella president Phyllis Charter kommer från Storbritannien. Temat för 
året är ”Together we can”. På vår hemsida och på den internationella hemsidan ger hon en 
förklaring till varför hon valt det budskapet och vad hon vill med sitt år.  

IIW:s sekretariat Headquarters (HQ) sänder instruktioner och information till 
distriktssekreterarna som tar del av dessa och tillsammans med distriktspresidenten ansvarar för 
att dessa skickas vidare till distriktets klubbar för information och/eller åtgärd. 

Höstens möten 
European Meeting 09-12 september 2019 i Münster, Tyskland 
VU-möte  08-09 november i Hudiksvall,  
Rådsårsmötet 09-10 november Hudiksvall 
 
Vårens Möten  
VU-möte   17 – 18 april 2020, D 234, Örebro 
Rådsmöte   18 – 19 april 2020, D 234, Örebro 
 
PM för värddistrikt finns att få från rådssekreteraren eller kan hämtas från får hemsida under 
Dokument. 

Motioner, dispenser, nomineringar, frågor och förslag från distriktsårsmötena ska 
skriftligen (helst på mail) vara rådssekreteraren med kopia till rådspresidenten tillhanda så snart 
som möjligt efter distriktsårsmötena dock senast den 1 november 2019. Allt ska skrivas på 
blanketter som finns att hämta på hemsidan för att vara giltiga. Det räcker inte enbart med 
utdrag ur distriktsprotokollet. 
 
Höstens distriktsårsmöten 
 
Nedanstående punkter 1-12 kommer att behandlas på höstens rådsårsmöte i Hudiksvall. De ska 
därför också finnas med i distriktsårsmötenas föredragningslista för att behandlas och 
protokollföras.  
 
1. Beviljande av ansvarsfrihet för SIWR och Inner Wheel-Nytt  
SIWR:s och IW-Nytts verksamhetsberättelse för 2018-2019 med tillhörande balans- och 
resultaträkningar per 30 juni 2019 och revisionsberättelse kommer att finnas på vår Hemsida. 
Handlingarna finns hos rådsskattmästaren.  
 



 
2. Nominering av rådspresident 2020 -2021  
Distriktets VU bereder ärendet, tillfrågar och föreslår kandidat samt lämnar förslag till 
distriktskommittén. OBS! Kvalifikationer se stadgar SIWR § 4.  
Om distriktet nominerar en kandidat ska detta protokollföras i en egen paragraf i 
distriktsårsmötesprotokollet och ett vidimerat utdrag av paragrafen skickas till rådssekreteraren 
med kopia till rådspresidenten.  
Befattningen nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år.  
 
3. Nominering av Nationalrepresentanten/RISO/past rådspresident 2020-2021  
Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år.  
 
4. Nominering av Vice rådspresident/vice nationalrepresentant/vice RISO 2020 - 2021  
Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år.  
 
5. Nominering av rådssekreterare 2020-2021 
Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid tre år.  
 
6. Nominering av rådskattmästare 2020-2021 
Handläggs enlig ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid tre år.  
 
7. Nominering av redaktör för Inner Wheel-Nytt/Medieansvarig 2020 – 2021 
Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år.  
 
8. Nominering av matrikelansvarig 2020 - 2021  
Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år. 
 
9. Webmaster 2020 – 2021 
Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år.  
 
10. IT-samordnare 2020 - 2021  
Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år.  
 
11. Rådsarkivarie 2020 - 2021  
Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år.  
 
OBS! Om endast en kandidat nomineras till en befattning bekräftas nomineringen vid höstens 
rådsårsmöte. Om fler kandidater finns kommer röstsedlar att sändas till klubbarna för val.  
Distriktskommittéernas nomineringar ska skriftligen (helst på mail) vara rådssekreteraren 
med kopia till rådspresidenten tillhanda snarast efter distriktsmötena dock senast den 1 
november 20189 OBS! Det räcker inte enbart med distriktsårsmötesprotokoll.  
 
12. Godkännande av rådsmötesprotokollet 27 april 2018 i Skellefteå  



Information att föra ut till klubbarna: 
 
Beslut vid rådsmötet i Skellefteå 27 april 2019.  
 
§ 43 Budget 
- att den föreslagna budgeten upprättats av Lena Nennefors, Pia Elmgren och Agneta Svensson 
- att budgeten är baserad på 3800 medlemmar. 
- att avgifterna är desamma  
- att matrikeln ska tryckas ytterligare två år. Klubbarna beställer önskat antal, men betalar för 
det antal medlemmar klubben har.  
- att subvention vid INFO-mötet inkluderar IT-ansvariga. 
 
§ 44 Ekonomi 
- att avsätta 15 000 kr varje år inför Convention 2021 i Jaipur Indien.  
 
§ 48 Avtal Hjälpprojekt  
- att godkänna de nya avtalen.  
- att välja följande projektansvariga  
För Narkotikabekämpning Kristina Andersson  
För Stiftelsen Silviahemmet Christina Persson  
För Garissa Birgitta Lundehed fram till RÅM 2019  
För IW-doktorn Rådspresidenten 
 
 
§ 49 Motioner  
avseende benämning på IT-ansvarig i klubb, distrikt och råd 
- att bifalla motionen. 
Detta innebär att på rådsnivå finns Matrikelredaktör, IT-samordnare och Webmaster, på 
distrikts- och klubbnivå finns bara IT-administratör som sköter både hemsida och 
medlemsregister 

avseende suppleant klubbdelegat distrikt. 
- att avslå motionen med motivation att denna strider mot befintliga stadgar. NR Ingelög 
Wyndhamn undersöker om en sådan stadgeändring kan göras av IW i Sverige eller om den 
måste skickas vidare till IIW. 

gällande reducering avseende betalning av medlemsavgift 
- att avslå motionen. SIWR har genom åren följt IIW:s princip med att ta ut halv medlemsavgift 
för medlemmar som registreras efter nyår. Det är när SIWR:s budget godkänns av rådsårsmötet 
som detta beslutas. På samma sätt är det för klubbar och distrikt. Storleken på medlemsavgiften 
beslutas på respektive årsmöte. Där bör också beslut tas om avgiften till klubb respektive 
distrikt ska halveras efter nyår. 
 
§ 51 Förslag och frågor  
Panzisjukhuset som internationellet projekt 
- att rådspresidenten sammanställer ett frågeformulär om Panzi-sjukhuset ska föreslås bli nytt 
Internationellt eller gemensamt Nordiskt projekt och skickar med information om Panzi-
sjukhuset till distriktspresidenterna som vidarebefordrar frågorna till sina klubbar. 
 
Bg istället för PG 
- att rådsskattmästare Lena Nennefors undersöker vilka kostnader det är för bankgiro respektive 
postgiro. 
 



 
  
Utmärkelser  
Margarette Golding Award, se sid 77 i Stadgar och Handbok 2018 – 2021. Förslag på 
mottagare av medaljen skickas till nationalrepresentanten för vidare utvärdering och befordran 
till IIW.  
Aktiv hedersmedlem (HAM), se sid 5 i Stadgar och Handbok 2018 -2021 kan utses av klubb 
och utmärks med AHM vid medlemmens namn i Matrikeln. Rådets VU ska vara delaktig i 
beslutet. Honoured Active Badge (HAB) se sid 76 i Stadgar och Handbok.  
 

Rådspresidentens distriktsbesök och andra planerade besök   
13-15 september 2019 European Rally i Rotterdam, Nederländerna 
27 – 29 september D 233 i Bollnäs  
4 - 5 oktober 2019 D 240 i Ängelholm  
11 -13 oktober 2019 D 232 i Piteå 
18 - 19 oktober 2019 D 241 i Vimmerby 
24 oktober 2019 Tullverket i Stockholm 
14 december utdelning Årets narkotikasökhund, Älvsjömässan 
Under våren 2020 
21 januari budgetmöte i Tibro 
6-7 mars D239 
27-28 mars D235 i Stockholm och Enköping 
Vice rådspresident besöker under året 2019/2020 D 234 samt D 236.  
 

Övrigt att tänka på  
Var noga med att använda rätt logotyp med rätt placering.  
Markera alltid tydligt vid kommunikation om dokumentet är för åtgärd eller för kännedom 
och vilka som ska göra vad.  

Jag önskar oss alla ett intressant och utvecklande Inner Wheel-år tillsammans där ingen av oss 
är längre bort än ett telefonsamtal, mail eller kort. Glöm aldrig att jag gärna kommer vid andra 
tillfällen än distriktsmöten också, det är bara ni hör av er 
 
I vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse.  

Agneta 
Dammbovägen 1 
680 90 Nykroppa 

070-530 3781 
agneta.svensson@projektkompetens.com 
 
 
 
 


