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Distrikt 239                         PM FÖR AKTUELLA DATUM VÅREN 2022 

Inner Wheel Sverige                      TILL SAMTLIGA STYRELSEMEDLEMMAR 

               
   
OBS!  Anmoda gärna klubbmedlemmarna i månadsbrev att redan under hösten komma in med förslag på ny 

vice distriktspresident samt vice distriktssekreterare för verksamhetsåret 2022-2023.  
  Förslagen skickas till distriktssekreterare Maimo Widesjö,  maimo@widesjo.com gärna i god tid och 

absolut senast den 15 januari 2022. 
   
  Glöm ej DM 2022-03-05 Ystad IWC. Inbjudan kommer i slutet av januari. Om det ej föreligger 

restriktioner för antal deltagare är DM ett fint tillfälle att träffa många ”inner wheel-are”.  

    
JANUARI      VIKTIG INFORMATION OM REDOVISNING AV VÅRENS NYA MEDLEMMAR:   
   Medlemsavgiften, 155 kronor, sätts in inom 14 dagar efter intagning    
   på distriktets Bankgiro 5189-9870 eller Swish konto 123 522 9190. 

  E-mail skickas till: marianne.wikfalk@icloud.com 
 

          Klubbstyrelsen anmodas att vara observant på information/instruktion från IIW i 
januari/februari angående uppdatering av Directory.  

 
    Val till klubbstyrelse och delegater skall ske före den 31 mars. 

    
 10 INNER WHEEL DAGEN FIRAS I HELA VÄRLDEN. 
 

 15 Nominering av vdp och samt vdsekr till distriktet skickas till Dsekr Maimo Widesjö,  
              maimo@widesjo.com 

   
  Sista dag för motioner och frågor till vårens distriktsmöte. Dessa skickas till Dsekr  
  Maimo Widesjö, maimo@widesjo.com 
  
 20 Sista dag för bidrag till IW-Nytt. Skickas till distriktsredaktören Birgitta Lundquist, 
  lundkvistarna@hotmail.com 

       
FEBRUARI  

 18 Sista dag för anmälan till vårens Distriktsmöte 2022-03-05 Ystad IWC.  
   Mer information kommer med inbjudan. 
    
   På distriktsmötet hålls parentation. 

Meddela Dsekr Maimo Widesjö maimo@widesjo.com om någon medlem i klubben avlidit. 
 

MARS               I mars månadsbrev skall det påminnas om att eventuellt utträde ur klubben,  
skall anmälas till klubbsekreteraren senast 30 april 2022. IT-ansvarig lägger in uppgifterna 
"under utträde" på hemsidan. Hel medlemsavgift måste annars erläggas för nästa 
verksamhetsår. Utträdet gäller fr. o m 1 juli 2022. 

      
  3 Sista dag för anmälan av ersättare för ordinarie delegat vid distriktsmötet. 

   Meddela Dsekr Maimo Widesjö, maimo@widesjo.com 
  

   5 Distriktsmöte hos Ystad IWC.    
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   30 Klubbarnas redovisning av hjälpverksamheten skall vara insänd till skattmästare Marianne 
Wikfalk, marianne.wikfalk@icloud.com. Blankett mailas ut av skattmästaren och skall 
återsändas ifylld till henne. (Blankett finns även på nätet under Rådsskattmästare.)  

  Redovisningen omfattar verksamhet 15 mars 2021 - 14 mars 2022. 
 
   31 Val av klubbstyrelse och klubbdelegater skall äga rum före detta datum. 
  
APRIL  Under april månad skall alla uppgifter till matrikeln ses över, ändras och läggas in. 
  Uppgifter om ny styrelse, delegater, suppleanter och revisorer skall registreras på hemsidan. 
       
      20 Sista dag för bidrag till IW-Nytt - sänds till DISO lundkvistarna@hotmail.com 
     Tänk på att skriva om sommarluncherna!  
 
    20         Sista dag för beställning av det antal matriklar man behöver i klubbarna. Görs av IT-ansvarig i 

klubbarna direkt på hemsidan - Matriklar.   
 
    30 Skriftlig anmälan om utträde ur klubb skall vara klubbsekreteraren tillhanda. 
 
    30  Absolut sista dag för uppdatering av den svenska matrikeln. 

     Kontrollera, och ändra vid behov, så att medlemsuppgifterna är korrekta.  
   De som har betalt avgift för hela året, men slutat, skall stå kvar ”under utträde” och få IW-Nytt 

året ut. 
 
MAJ          1 Sista dag för införande i Directory - anmäl namn på klubbsekreterare 2022-2023 till Elisabeth V 

Friesendorff, så att all brevväxling från England automatiskt kommer nya sekreteraren till del. 
Vi återkommer med eventuell kompletterande information från IIW. 

 
        
     31 Sista inbetalningsdag för medlemsavgift detta verksamhetsår för nytillkomna medlemmar. (se 

JANUARI i detta PM) 
  
JUNI  30  Sista dag för bidrag till IW-Nytt sänds till Birgitta lundkvistarna@hotmail.com  
     Med reservation för ändringar. 
 
     30 Absolut sista dag för att sända in klubbarnas höstprogram till vice distriktspresident Britt F 

Hagström.  
   Obs: Programmen kommer endast att finnas på hemsidan.           
 

JULI     5   Distriktspresidentskifte mer information kommer.  

    
 
  För info: 

Kontonummer D239 Bank: 5189-9870, Swish: 123 522 9190 
Hemsida SIWR: www.innerwheel.se 

  Hemsida IIW: www.internationalinnerwheel.org 

 
  
       
          Lomma 2021-11-11 
          Maimo Widesjö 
          Distriktssekreterare 
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