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Kära IW-vänner! 
 
Idag, den 26 november, kunde jag inte vänta längre – två adventsljusstakar åkte fram. En 
tristare och gråare november får man leta efter. Jag är tacksam över att jag har haft 
klubbesöken att se fram emot, så mycket värme och glädje har mött mig. Till dags dato har 
jag besökt tio av våra elva klubbar. Hässleholm återstår och fräck som jag är, bjöd jag in mig 
till deras julfest.  
 
Min goda vän Boel van der Werf från Osby-Broby IWC har skjutsat mig till flera klubbesök i 
sann Inner Wheel anda. Jag har också vid något tillfälle fått sova över hos vänner i styrelsen. 
Det tackar jag speciellt för. Det är inte roligt att köra ensam i regn och mörker.  
 
I oktober hade vi vårt Distriktsårsmöte i Ängelholm. President Viviann Nilsson hade 
mobiliserat sina trupper och bjöd på ett mycket välorganiserat och trevligt årsmöte. Ingen av 
oss som var där, kommer att glömma den ende manlige deltagaren, narkotikahunden Bruno. 
 
Förutom klubbesöken och distriktsårsmötet har jag hunnit med Rådsårsmötet i Hudiksvall. 
Där mötte vi vintern vill jag lova, -5, snålblåst och snö. Men även här var det varmt och 
soligt inomhus. Vi hade två mycket givande dagar. Vi konstaterade att vi måste bli bättre på 
att synas och lite reklammaterial presenterades, bl a klisterdekaler och en tygkasse med 
tryck. Samtliga distriktspresidenter presenterade vilka av de åtta punkterna från 
Informationsmötet som vi ska arbeta vidare med i distriktet och hur långt vi har kommit. Vi 
beslutade vilka kandidater som ska nomineras till Rådet 2020-2021. 
 
Tack vare en kvinna med två hundar har vi nu en förbättrad förstasida på vår hemsida. Om 
hon arbetade på hotellet eller bodde där som gäst vet jag inte, och det kan ju kvitta. Hon 
frågade oss vilka vi var och vad vi gjorde. Vi berättade lite om oss och sa: titta gärna på vår 
hemsida. Nästa gång hon skulle rasta hundarna sa hon: nu vet jag vilka ni är, men vad gör ni 
egentligen? Det fick våra IT-delegater att reagera och vips hade vi en ny förstasida, mycket 
lättöverskådlig och bra. 
 
Protokollet kommer inom kort att läggas in på hemsidan och då kan ni läsa det i sin helhet. 
 
För min del blir nästa åtagande, förutom klubbesöket i Hässleholm, VU-möte i Ljungby i 
januari. 
 
Nu återstår bara att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år.  
 
 

 Ylva      
Ylva Hjert-Åstenius   
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