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Protokoll fört vid VU-sammanträde i Norrköping 2022-05-18 
 
Närvarande 
Distriktspresident Lilian Bergholtz, Linköping IWC 
Distriktssekreterare Gunilla Blomqvist, Linköping IWC 
DISO Inga-Britt Gustafsson, Norrköping IWC 
Distriktsskattmästare Eva Karlström, Norrköping Norra IWC 
Vice distriktssekreterare Britt Trossmark Torstensson 
Ej närvarande: 
Distriktsarkivarie Ingrid Nilzén, Vadstena IWC 
Past distriktspresident Annika Carlsson, Vimmerby IWC 
IT-samordnare Gunilla Kegert, Nybro-Emmaboda IWC 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Distriktspresident Lilian Bergholtz hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 2 Godkännande av agendan 
Agendan godkändes 
 
§ 3 Protokoll från VU-mötet 2022-03-17 via Zoom 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll och reflektioner ang. distriktsmötet i Nybro-Emmaboda 2022-03-26 
”Hybrid-”möten med såväl deltagande medlemmar via Zoom och fysiskt deltagande 
medlemmar fungerade dåligt och bör anordnas endast i undantagsfall. 
 
§  5 Ekonomiska frågor 
F.n. har vi ett underskott på 4.881:- kr jämfört med det budgeterade underskottet på 
15.000:- kr.  
I distriktet finns nu 256 medlemmar jämfört med prognosen om 260 medlemmar. 
Distriktet har ej belastats med några kostnader för distriktsmötet i Nybro-Emmaboda. 
 
§ 6 Information från rådsmötet  
Inga-Britt Gustafsson och Eva Karlström deltog i rådsmötet.  Det var ett 30-tal deltagare  på 
rådsmötet. 
Inga-Britt Gustafsson och Eva Karlström var inte röstberättigade, då de inte hade någon 
fullmakt från distriktet. 
 
 



§ 7 Inkomna och utgående skrivelser 
Gunilla har fått anmälningsblanketter till Informationsmötet i Gävle. 
  
Informationsmöte i Gävle 2022-08-20—21 
Informationsmötet äger rum på Scandic Hotell i Gävle. Mötet inleds med lunch på lördagen 
och avslutas med lunch på söndagen. Kostnaden är 1.800:-kr /deltagare. Distriktet betalar   
Full avgift för de två första deltagarna och sedan ½ avgift för följande deltagare. 
Sista anmälningsdag är 2022-06-05. 
Gunilla anmäler Britt Trossmark Torstensson, Eva Karlström och Lillemor Karlsson. 
Eventuellt kommer även Lilian Bergholtz och Kristina Jonsson att delta. Lilian Bergholtz 
kontaktar Kristina Jonsson. 
 
§ 8 Viktiga datum hösten 2022. 
 
European Rally i Berlin 2022-09-19—11 
Mötet är fulltecknat. 
 
VU-möte 2022-09-06 hos Lilian Bergholtz. 
 
VU-möte via Zoom 22-10 12– kl. 15.00  
 
Distriktsårsmöte i Västervik 2022-10-15 
 
Nomineringar av funktionärer i SIWR. Skall skickas in senast den 31 mars 
 
Rådsmöte i Lund 2022-11-12—13 
 
 § 9 Rapporter 
Lilian Bergholtz och Gunilla Blomqvist rapporterade från besöken med distriktets klubbar, 
framför allt med klubbstyrelserna. 
Gunilla Blomqvist informerade att SIWRs sekreterare önskar att vi går ut till klubbarna och 
informerar om läget i de olika hjälpprojekten, speciellt gällande Tullverket då det är viktigt  
att sprida information om läget med narkotikasökhundarna.  
Tullverket väljer inte ut några hundar och de får ingen namnskylt och ingen plakett som visar 
att det är en hund som stöds av Inner Wheel. 
Klubbsekreterare och klubbpresidenter har vid tidigare digitala möten ansett att klubbarna 
bör ha en anhöriglista. Presidenten och sekreteraren har den listan och tar med till mötena i 
händelse av sjukdom. 
 
§ 10 Studiecirkel avseende IT 
Många medlemmar har behov av att förstärka sina kunskaper på detta område och det kan 
vara bra att skapa en studiecirkel i klubben. Kontakt tas lämpligen med något lokalt 
studieförbund. Man kan lämpligen börja mad att visa hemsidan på ett möte och visa på all 
information som finns där. 
 
 
 



§ 11 Diskuterades formen för framtida distriktsmöten.  
Förlag framkom att ha ett helt digitalt möte på våren och ett distriktsårsmöte ”in real life” 
på hösten och att förlänga detta till två dagar. 
 
§ 12 Bemanningsfrågor 
Vi saknar bemanning på följande poster, där vi föreslår följande: 
Inkommande president  Kontakt ska tas med Västervik som är en stor klubb, 
   för att få förslag på namn  
DISO     Lillemor Karlsson från Nybro-Emmaboda IWC 
Distriktsredaktör  Lilian Bergholtz och Inga-Britt Gustafsson 
 
IT-samordnare/  Kristina Jonsson från Vimmerby IWC 
webmaster/matrikelansvarig 
 
§ 13 Övriga frågor    
Linköping IWC firar 70-årsjubileum. Distriktet uppvaktar med kr. 500:- till Operation Smile. 
Eva sätter in pengar och skickar gratulationskort. 
 
§ 14 Nästa möte  
Nästa möte blir 2022-09-06 kl. 13.00 hos Lilian Bergholtz. 

 
§ 15 Mötet avslutas 
Lilian Bergholtz tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Britt Trossmark Torstensson  Lilian Bergholtz 
Vice distriktssekreterare  Distriktspresident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


