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Världspresident: Ebe Martines    2021 2022     
Motto: Pink First 

 
 
 

Protokoll Distriktsmöte Inner Wheel distrikt 236 
Bohusgården Hotell & Konferens, Uddevalla, lördag 12 mars 2022. 

 
 
Närvarande: Se deltagarförteckning  
Inkommande rådspresident SIWR Agneta Larsson, Hörby IWC, deltar i distriktsmötet. 
Värdklubb: Kungshamn-Lysekil-Munkedal, IWC 
 
Lisbeth Hedlund Klubbpresident KLM IWC hälsade delegater, VU och medlemmar varmt välkomna till 
distriktsmötet. Behållningen från ev.  överskott till Insamling för Ukraina.   
 
Därefter lämnades ordet till Bodil Tingsby som skrivit  En biografisk roman om 
Emilie Flygare-Carlén.   

lyckade ögonoperation som författaren Emilie Flygare-   Så inledde Bodil sitt 
föredrag.  Under 1800-talet och också in på 1900-talet stod Flygare-Carlén tillsammans med författarna 
Fredrika Bremer och Marie Sophie Schwartz för över åttio procent av den svenska litteratur-exporten.   
Emilie Flygare-Carlén, Sveriges första deckardrottning, skrev på 1800-talet världens första thriller och 
många andra spänningsromaner. Hon skrev samhällsengagerat om makt och manipulation under en tid då 
kvinnor skulle hålla sig till relationerna i de fina salongerna. När hon skrev om relationer fick hon 

handskrivna manuskript, efter att också sonen Edvard 1852 dött i tuberkulos.  Emilie Flygare-Carléns 
upplevde stora sorger. Hon förlorade alla sina fem barn och sina tre män. Som ung var hon en skeppare i 
kjol, ett liv hon älskade och hade velat fortsätta, men hon tvingades in i rollen som gift kvinna med barn, 
kvinnans uppgift på 1800-talet. Rosen på Tistelön  1842, utspelar sig utmed kusten i Bohuslän och blir 
hennes stora genombrott. Rosen på Tistelön är å sin sida som en modern thriller, så som man skriver 
deckare i dag när man blandar in samhällsfrågor i berättelsen. Som äldre fick hon revansch i sin sista stora 
roman. Trilogin Ett köpmanshus i skärgården  (1859 61) har betecknats som höjdpunkten i Emilie 
Flygare-Carléns författarskap.  För den får hon en guldmedalj, men Bodil Tingsby tänker sig att det hon 
brydde sig om var den revansch hennes egen text innebar för det hon inte fick förverkliga som ung.   
Lisbeth tackade Bodil med IW ros. 
 
Föredragningslista: 
 

23. Distriktsmötet öppnas. 

Distriktspresident Susanne Fagerström tände det via ljuset. Parentation med en tyst minut  

hölls för de medlemmar som lämna oss. Susanne läste Tänk dig att du står på stranden en 

sommarkväll  

Det blå ljuset tändes för Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse.  
lägger den sig ner och bara 

 

 

Alla hälsades välkomna till vårens DM och då speciellt Agneta Larsson  

Mötet förklarades öppnat.  
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Inkommande rådspresident SIWR Agneta Larsson Hörby IWC, fick ordet. 

Agneta berättade om sig själv som språklärare, kring hjälpprojekten samt rekrytering av 

medlemmar. Hur klubbmöten kan göras intressanta. Agneta är med i grupp inom IIW, där 

man ser över stadgarna på klubbnivå, ex att det går att tänja på reglerna så det passar den 

egna klubben. Fler kan inneha en post som exempel. Vi kan inte vara likadana som klubbar 

i Indien, USA, Ghana etc.  

 

24. Distriktsmötet i laga ordning utlyst. 

Distriktsmötet förklarades i laga ordning utlyst. 
 

25. Presentation av VU, upprop av delegater. 

Upprop av delegater och tjänstgörande suppleanter gjordes av distriktssekreteraren. Vid mötet 

deltog totalt 61 medlemmar varav 25 delegater/tjänstgörande suppleanter samt åtta VU 

medlemmar. Distriktets IT samordnare och Distriktsarkivarie var också närvarande.   

 

26. Val av justerare tillika rösträknare att tillsammans med president justera protokollet. 

Till justerare och rösträknare valdes Lisbeth Hedlund och Marie Louise Berntsson, 

Kungshamn-Lysekil-Munkedal, IWC 

 

27. Godkännande av Dagordning med bilagor 

Följande tillägg till föredragningslistan gjordes: 

Plats och genomförande av DÅM o DM. 
 

28. Protokoll från distriktsårsmötet Kungsbacka 16 oktober 2021. 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 

29. Protokoll från Rådsårsmötet Alingsås 13 14 november 2021 
se: SIWR hemsida under Dokument, Rådsmöten. 
Protokoll rådsmöte 109 tillika rådsårsmöte Alingsås är godkänt och finns på SIWR Hemsida. 
 

30. Ekonomiska frågor IW 
a. Bekräftelse av årsavgift till IIW för verksamhetsåret 2022 2023: £ 3,50 Pundkurs bestäms 1 juli. 

b. Bekräftelse av årsavgift till SIWR för verksamhetsåret 2022 2023: 50 kr 

c. Bekräftelse av prenumerationsavgift till Inner Wheel Nytt 2022 2023: 

oförändrad 50 kr. För utlandsprenumeranter: 80 kr 

d. Bekräftelse av registeravgift 2022 2023: 20 kr 

e. Bekräftelse av avgift för matrikeln 2022 2023: oförändrad 30 kr 

Ovanstående punkter bekräftades. 

 

31. Ekonomiska frågor D236   
a) Ekonomisk rapport Distrikt 236 per 210701 220104 

Det ekonomiska utfallet redovisades. Balans och resultaträkning, finns på hemsidan. 

Likviditeten är god..  

b) Budget 2022 2023 D236.  Budget presenterades och finns på IW hemsida D236 

Budget bygger på 420 medlemmar  i D236 för 2021 2022   
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c) Bekräftelse av årsavgift till distriktet: 350: - + 20: - = 370: - 

Subvention från D236 av årsavgift med 50: - per klubbmedlem 2022 2023 = 320: - 

Förslaget godkändes.  

d) VU föreslår att deltagaravgiften 2022 2023, på distriktsårsmötet och distriktsmötet 

subventioneras med 50 kr för varje deltagare. Förslaget godkändes.  

e) Informationsmöte D236. Ingen kostnad för deltagande klubbmedlemmar.  

Två deltagare (helst från klubbstyrelsen) per klubb är max pga. begränsning i lokal.  

Distriktet står för kostnaderna som inkluderar resa och enkel förtäring.  

Kostnader för informationsmötet kommer att tas från avsatta medel 

Förslaget godkändes. 

 

32. Val av distriktsfunktionärer för verksamhetsåret 2022 2023 
 

Distriktspresident Ing-Marie Ottosson Vänersborg IWC 
Past distriktspresident       Susanne Fagerström Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC 
Vice distriktspresident Elisabeth Ziegler Kungsbacka IWC 
Distriktssekreterare Christina Svensson Mark IWC 
Vice distriktssekreterare Kerstin Hansson Strömstad-Tanum IWC 
Distriktsskattmästare Maj-Britt Gabrielsson Strömstad-Tanum IWC 
Vice Distriktsskattmästare Ewa Knutsson Trollhättan IWC 
DISO  Ann Robertzon Göteborg Norra IWC 
IT-samordnare Margareta Westesson Göteborg Norra IWC 
Distriktsarkivarie Vakant  
Distriktsrevisor Marie-Louise Berntsson 

Gunnel Olsson 
Kungshamn -Lysekil-Munkedal IWC 
Kungshamn -Lysekil-Munkedal IWC 

Distriktsrevisor, suppleant Anna Schewenius  Kungshamn -Lysekil-Munkedal IWC 
VU valdes enligt ovanstående.  

 

33. Beslut om teckningsrätt för D236 för verksamhetsåret 2022 2023. 
Till firmatecknare väljs: Distriktsskattmästare Maj-Britt Gabrielsson, Vettegatan 7, 452 31 
STRÖMSTAD och Vice Distriktsskattmästare Eva Knutsson, Slalomvägen 37, 561 58 Trollhättan, att 
var för sig teckna D236. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

34. Val till SIWR 2021 2022    
Rådspresident Agneta Larsson  Hörby IWC 
Vice rådspresident/ 
Vice national representant/RISO 

Eva Gille Karlstad IWC 

Immediate past rådspresident/ 
National representant/RISO 

Gertie Stenkula Lund IWC 

Rådssekreterare Marith Olsson Boden IWC 
Rådsskattmästare Monique Mellin Skurup IWC 
Redaktör IW-Nytt/ media ansv. Ursula Hellberg  Ystad IWC 
Grafisk producent  Kerstin Jonson Sandviken IWC 
Rådsarkivarie Agneta Mellgren Arboga IWC 
Matrikelredaktör Kajsa Rentzhog, Sundsvall IWC 
Webmaster  Helene Reiner Stockholm Västra IWC 
IT-samordnare Gun Furunger Alingsås-Lerum-Vårgårda 
Revisorer  Mona Erlandsson 

Monica Green 
Staffanstorp IWC 
Burlöv-Lomma IWC 

Vice revisor Kerstin Janghed Lund IWC 
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Kristina Hedberg Falsterbo-Vellinge IWC 
 

DM mötet bekräftade valet. 

        
35. Påminnelse om val av funktionärer till International Inner Wheel 2022 2023 

Röstning sker digitalt detta år. Endast sekreterare har behörighet att rösta enligt mail från 
IIW. 
Ingelög Wyndhamn nominerad för IIW Board Director 2022-23   
Även klubbarna i Norge, Danmark och Finland har nomineringar för IIW Board 
 

36. Information om internationella/nationella projekt 
Internationellt projekt: Garissa t o m 30 juni 2024.  Projektansvarig Lisbeth Gabrielsson  
Lisbeth informerade om Garissa. Internationellt projekt. Skola och flickhem där de flesta är 
föräldralösa barn.  Flickhemmet fungerar bra enligt rapporter och besök på plats men ekonomin är 
tuff under pandemin. Läs gärna på hemsidan och se gärna filmen Fotbollsdoktorn på vimeo. Som 
handlar om Carl-Axel Ekman.   
 

Rotary Doktors Sweden  IW doktorn, Projektansvarig Ewa Jägervall  
 

Covid-19 projekt. Insamlade medel ca 95 000: - har donerats för att användas i ett COVID-19-projekt 
under ett gemensamt samarbete mellan Inner Wheel Doktorn och Rotary Doctors Sweden. Medel 
har använts till att säkerställa att vaccination når befolkningen i Trans-Nzoia County i Kenya.  
Projektansvarig Ewa Jägervall 
 

Narkotikabekämpning, Projektansvarig Kristina Rabenius,  
 

Stipendier Silviasystrarna, avslutad 1 januari 2022. Rosenkorten som såldes till förmån för 
Silviasystrar delas enligt beslut av SWIR ut till distrikten och klubbar. Rosen korten startades av 
klubbmedlemmar i KLM som är informerade om beslutet.  
 
Magnetbokmärken säljs till förmån för GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime  
 

Rosenkort D236. Tidigare har Annika Lennström administrerat utskick.  
vDP förvarar Rosenkorten men ny ansvarig för utskick mm skall utses.  
Överskott går till Narkotikabekämpning.  
 
 
 
Hjälp till Ukraina  
a. Det meddelades att IIW skänkt 10 000 pund till Ukraina fond.  

 

b. SIWR har insamling för Ukraina enligt brev från RP Gertie Stenkula.   
Klubbarna kan sätta in medel på SIWR Bg.  
Klubbarna uppmanades att ge förslag på hur medel till SIWR insamling skall användas för att 
ge bästa hjälp i Ukraina. Förslaget skickas till Susanne Fagerström senast 15 april 2022. Beslut 
tas på rådsmötet i april.  
 

c. Insamling under Mars 2022 till Ukraina  
Varje klubb kan samla in pengar för hjälp till Ukraina. 
Sätt dessa medel kan också gå till UNHCR och Unicef 

 skall alla bidrag till UNHCR och Unicef avsedda för ukrainska flyktingar, omfattas 
av Akelius dubblering.  Källa Di. 12 mars.  

 

37. Hemsida och medlemsregister 
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Margareta Westesson informerar.  
Nya behörigheter för klubbsekreterare med möjlighet att lägga in dokument och skicka 
mail. 
Nya rapporter ex utökad medlemslista med Födelsedagslista  
Beställ matrikel på klubben, fyller man inte i antal, får klubben inga matriklar 
Kontrollera matrikeluppgifterna:  

 Rätt medlemsuppgifter t.ex. att hemtelefon är borttagen.  

 Att nya styrelsen är inrapporterad och den gamla borttagen. 
Maggie visade också hur man länkar månadsbrev på hemsidan i mail. 
Obs att mail kan hamna i skräpposten. 
Går att ändra lägga in nya och ta bort gamla inom samma verksamhetsår 
Utträde ur klubb skall registreras senast 30 april enligt stadgarna, men underlaget till 
matrikeln hämtas 30 maj, så sista ändring 30 maj annars blir det medlemsavgift. 
Har någon avlidit efter det datumet går det att ändra genom att skicka meddelande till 
Lena Blom som är ansvarig för den totala matrikeln i tryckt form. 
 

38. Motioner 

a) Motioner inkomna till SIWR från Hässleholm IWC, avseende antal röster/ klubb vid 
konvention.  Mötet gav bifall till motionen. 

b) Motioner inkomna från distriktets klubbar:  Inga 
 

39. Rådsmöte 23 24 april 2022 Hässleholm 
DP och vDP deltar i rådsmötet, som tar emot frågor från klubbarna till rådsmötet. 
Rådes IT ansvarig Gun Furunger ALV IWC, deltar även Rådsmötet 

 

40.  Information för distriktsfunktionärer i 19 21 augusti 2022, Hotell Scandic Gävle 
19 20 augusti 2022 hålls informationsmötet i Gävle.  
Förslaget är att alla från VU 2022 23 i D236 deltar detta år.  
DM godkände förslaget.  
 
 

41. Informationsmöte för klubbfunktionärer D236, söndag 28 augusti 2022 
Två från varje klubb får komma. Klubben väljer själva vilka som skall åka. Distriktet står för 
kostnaderna som inkluderar resa och enkel förtäring. 
Prel. plats är Vänersborg Röda Korsets hus. Kl. 13:00  16:00 DP 2022 23 Ing-Marie 
Ottosson kommer med mer information senare. 

 

42. Medlemmarna har ordet 
Ulla Frang Distriktarkivarie. Informerade hur Regionarkivet i Göteborg önskar dokumenten.  
Regionarkivets arkiverar dokumentet enligt sina direktiv. 31 mars lämna Ulla dokument.  

 

43. Rapport från VU:s medlemmar  
 

DSKm Maj-Britt Gabrielsson, vill ha redovisning av insamlade medel senast 30 mars för 
perioden 2021-03-15 -02022-03-15. Blir underlag för årlig rapport till IIW. 
 

Klubbar som önskar beställa Directory kan kontakta vSKm Ewa Knutsson. 
 

DISO Ann Robertzon uppmanade kubbarna att informera vad ISO står för samt att det finns 
en punkt för ISO på varje klubbmöte.  
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44. Övriga frågor 
DP vill att klubbarna diskuterar hur framtida DÅM o DM kan planeras. 
På olika platser i distriktet eller en plats som ligger centralt från alla klubbar 

 

45. Distriktsårsmötet 8 oktober 2022 Mark IWC 
 

Plats för DÅM: Två Skyttlar Örby.  Klubbpresident Mark Anita Olla, hälsade alla välkomna 
 

46. Distriktspresidenten har ordet, mötet avslutas 
Distriktspresidenten tackade för allas bidrag till ett intressant möte.  
Tack vRP Agneta Larsson. Stort tack till alla medlemmar och ett särskilt tack till 
Kungshamn-Lysekil-Munkedal, IWC för ett trevligt och väl fungerande distriktsmöte.  
 
Susanne blåste ut ljusen och mötet avslutade med 

- Nalle Puh 
 
Strömstad 2022 03 12 
     Justerare: 
 
 

Kerstin Hansson Susanne Fagerström      Lisbeth Hedlund           Marie-Louise Berntsson 
Distriktssekreterare Distriktspresident Klubbpresident 

KLM IWC 
Klubbsekreterare 
KLM IWC 

 
 
Bilagor till punkt 31:  Ekonomiska frågor D236, Balans o res räkning. Budget 2022 2023 


