
 

PM aktuella datum hösten 2022 
Maimo Widesjö, distriktssekreterare                                                       Sida 1 

 

         
  
DISTRIKT 239     
Inner Wheel Sverige     
                               

 PM FÖR AKTUELLA DATUM HÖSTEN 2022 TILL SAMTLIGA STYRELSEMEDLEMMAR 
    
AUGUSTI  
 22 Sista dag för inlämning av motioner till distriktssekreterare Maimo Widesjö, 

maimo@widesjo.com inför distriktsårsmöte 2022-10-01. 
  
 26 Sista dag för inlämning av manuskript till IW-Nytt nr 3 2022. Det skall sändas till 

distriktsredaktör Birgitta Lundquist, lundkvistarna@hotmail.com för genomgång och 
vidarebefordran till IW-Nytts redaktör. 

 
SEPTEMBER 
 2 Allmän information inför Distriktsårsmöte på Höganäs Hamnkrog 2022-10-01. Sista 

anmälningsdag är den 10 september till värdklubben Höganäs IWC. Anmälan görs 
klubbvis för samtliga deltagare genom inbetalning av 325 SEK på Bg 5841-5456, Höganäs 
IWC. Ange deltagare, samt vilka som är delegater eller suppleanter.  

  Sänd anmälan med samma information till sekreterare Monica´Estrade 
monica.lestrade@hotmail.com och till klubbmästare Birgitta Aurell 
birgitta.aurell@telia.com . 

  Vid anmälan via e-mail skall detta klart framgå i ämnesraden. 
  OBS! Separat kallelse till delegaterna kommer senare. Vid distriktsårsmötet hålls 

parentation. Meddela distriktssekreterare Maimo Widesjö, maimo@widesjo.com om 
någon i klubben avlidit.       
 

                  8  Sista datum för anmälan och inbetalning till distriktets höstutfärd den 18 september 
med guidad tur vid Dag Hammarskjölds Backåkra kl 10.30. Max 50 deltagare. Guidning 

sker i 2 grupper med 25 deltagare i respektive. Därefter intar vi lunch på Lödderups 

Strandbad kl 12.15.    

Anmälan som är bindande görs till DISO Birgitta Lundquist, lundkvistarna@hotmail.com 
  Kostnad för guidning och lunch är 305 kr, vilket betalas via Bg 5189-9870 el. Swish 

1235229190.  
    
    10  Sista anmälningsdag till DÅM. 
                 
                18 Distriktets höstutfärd. Dag Hammarskjölds Backåkra och Lödderup Strandbad. 
 
 20      Sista dag för förslag till nomineringar till SIWR för IW-året 2023–2024.  
   Nomineringarna sänds till distriktssekreterare Maimo Widesjö, maimo@widesjo.com   
  och kommer att behandlas av distriktskommittén på distriktsårsmötet den 2022-10-01. 
        

ör inform  25 Sista dag för inbetalning av distriktsavgiften 310 kr/medlem skickas till Inner Wheel  
  distrikt 239, BG 5189-9870. Kontrollera att antalet medlemmar stämmer! 
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 30  29 Sista dagen för skriftlig anmälan av ersättare för ordinarie delegat vid 

 distriktsårsmötet. Sändes till distriktssekreterare Maimo Widesjö maimo@widesjo.com. 
 För att ha rösträtt kan endast vald suppleant ersätta ordinarie delegat.  
 
 

OKTOBER 
 1  Distriktsårsmöte i Höganäs.  

 
                 

         26  Sista dag för inlämning av manuskript till IW-Nytt. Det skall sändas till distriktsredaktör    
Birgitta Lundquist, lundkvistarna@hotmail.com för genomgång och               
vidarebefordran till IW-Nytts redaktör.    

NOVEMBER    
 20     Sista dag för insändande av klubbarnas vårprogram till vice distriktspresident. Namn 

meddelas. 
 

Kom ihåg att på programbladet även ange klubblokal, tidpunkt och klubbmästarens 
namn, dit anmälan om deltagande skall göras. 

     
               30 Sista dag för inbetalning av distriktsavgiften för under hösten nyintagna    
  medlemmar.  310 kronor/medlem sändes till Inner Wheel D 239, BG 5189-9870. 

 För nya medlemmar som registreras i medlemsregistret skall medlemsavgiften vara 
 inbetalad inom 14 dagar från intagningsdatum. 

 
DECEMBER  
               31 Aktivt medlemskap upphör om årsavgiften till klubben inte är inbetald. 
     

GOTT NYTT ÅR   
JANUARI 2023 
               10 Inner Wheel-dagen firas i hela världen. 
 
               15 Sista dag för inlämning av motioner till distriktsmötet i mars 2023, samt för  
  förslag till nomineringar (samma som ovan under september). 
 

 
   

    
       
      Lomma 2022-07-01 

    Maimo Widesjö 
    Distriktssekreterare 
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