
Inner Wheel Sverige
Distrikt 234

Protokoll fört vid distriktsårsmötet i Lannalodge
2022-10-15

Art: Distriktsårsmöte i distrikt 234
Plats: Lannalodge, Vintrosa

Närvarande VU
Agneta Svensson distriktspresident Filipstad IWC
Moa Sundin vice distriktspresident Karlstad IWC
Åsa Högström sekreterare Västerås-St Ilian IWC
Gullevi Sandling vice sekreterare Kristinehamn IWC
Ulla-Britt Wahlström distriktsskattmästare Karlstad IWC
Marita Björn DISO Kristinehamn IWC

Adjungerad Birgitta Månson distriktswebmaster Västerås-St Ilian iWC

Inbjuden Agneta Larsson rådspresident

Klubbdelegater

Arboga Ann-Kristin Holm Jansson klubbmästare
Marianne Mårtensson klubbsekreterare

Filipstad Lena Wenander-Johansson vice klubbpresident
Ann-Marie Witteberg IT-samordnare

Hagfors Mona Holmquist klubbpresident
Gun Tönnberg vice klubbpresident

Karlskoga- Aina Lindstedt klubbpresident
Degerfors Monica Lidholt klubbsekreterare

Karlstad Yvonne Persson klubbpresident
Marie Sjögren vice klubbpresident



Susanne Domeij klubbsekreterare

Kristinehamn Carina Nyman klubbpresident
Alexandra Kleman klubbsekreterare

Västerås-St ilian Berit Svanborg klubbpresident
Birgitta Ekman klubbsekreterare

Örebro Annika Sandén klubbpresident
Berit Kling klubbsekreterare
Åsa Eneklo-Sandberg Vice klubbpresident

Övriga
klubbmedlemmar Gunnel Dahl Hagfors

Monica Skager Karlskoga-Degerfors
Gunnel Elfman Ericsson Karlskoga-Degerfors
Christina Lindell Västerås-St ilian

Mötesförhandlingar
Västerås-St Ilians klubbpresident Berit Svanborg hälsade alla
välkomna och tände vänskapens ljus.

Mötets öppnande §1
Distriktspresident Agneta Svensson förklarade distriktsårsmötet
öppnat.

Val av ordförande §2
och sekreterare för Att leda dagens förhandlingar utsågs distriktspresident Agneta
mötet Svensson. Att föra protokoll utsågs distriktssekreterare Åsa Högström.

Justerare/ §3
rösträknare Att tillsammans med distriktspresidenten justera dagens protokoll,

samt vid behov vara rösträknare, utsågs Berit Svanborg och
Birgitta Ekman från Västerås-St Ilian IWC.

Upprop av delega- §4
ter och deltagare Distriktssekreterare Åsa Högström förrättade upprop av delegater och

övriga deltagare.

Mötets utlysande §5
Mötet förklarades i laga ordning utlyst.



Föredragnings- §6
listan Föredragningslistan godkändes.

Presentation §7
av VU VU:s medlemmar presenterade sig.

Distriktsprotokoll §8
Protokoll från Distriktsmötet den 5 mars 2022 i Lannalodge godkän-
des och lades till handlingarna.

Distrikt 234 §9
verksamhetsår a) verksamhetsberättelsen
2020 - 2021 Presenterades av Moa Sundin. Godkändes och lades till handlingarna

b) Ekonomisk redovisning
Presenterades av Ulla-Britta Wahlström.
Då det inte blev något uttag från Conventionkontot pga Covid så
görs det inget ytterligare sparande på detta konto detta räkenskapsår.
Utbildningspengar kan, om de ej används till utbildning, efter beslut
användas till annat.
Den ekonomiska redovisningen godkändes och lades till
handlingarna.
c) revisionsberättelse
lästes upp av Ulla-Britta Wahlström och lades till handlingarna.
d) ansvarsfrihet
VU beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 - 2022

Rådsmötes- §10
protokoll Rådsmötesprotokollet från den 24 mars i Hässleholm godkändes

och lades till handlingarna.

Årsavgift till §11
SIWR Oförändrad avgift till SIWR. 50 kr bibehålls.

Årsavgift till §12
distriktet Årsavgiften till distriktet 2022 - 2023 förblir 375 kr.

SIWR verksam- §13
hetsåret a) verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
2021 - 2022 b) bokslut för SIWR och IW - Nytt godkändes och lades till

handlingarna.
c) revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
d) ekonomisk redovisning för narkotikasökhunden. För närvarande

finns ca 250 000 kr undanlagda. Detta belopp var planerat att
skänkas  till narkotikasökhunden, men nu är det lite oklarheter



mellan tullen och IW varför IW avvaktar med att skänka beloppet.
e) ekonomisk redovisning för IW-doktorn godkändes och lades till

handlingarna.
f) ekonomisk redovisning för Happier Futures godkändes och lades till

handlingarna.
g) ansvarsfrihet för SIWR och IW-Nytt 2021 - 2022. Detta ska

godkännas på Rådsmötet.
h) hjälpprojekten. Detta diskuterades och Agneta bad de som har

förslag till nya projekt att lämna det till den grupp som ska ta fram
ett nytt nationellt projekt.

Rådspresident § 14
informerar och Rådspresident Agneta Larsson läste dikten “Dum som en gås”, vilken
inspirerar var full av lärdomar.

Hon visade exempel på hur man i klubben kan göra en enkel broschyr
att dela ut som informationsmaterial.
Agneta föreslog att vi skulle göra en anhöriglista som ska sitta i
presidentpärmen. Detta är en viktig information att ha om det skulle
hända att någon blir sjuk under ett möte.

Nomineringar till § 15
SIWR rådspresident Eva Gille
2023 - 2024 nationalrepresentant/RISO Agneta Larsson

vice rådspresident/vice national-
representant Ingrid Haggårds
rådssekreterare Marith Olsson
rådskattmästare Ingela Engkvist
redaktör IW-Nytt/medieansvarig Ursula Hellberg
Formgivare Kerstin Jonson
matrikelansvarig Kajsa Rentzog
Webmaster Helene Reiner
IT-samordnare Gun Furunger
rådsarkivarie Agneta Mellgren
DåM godkände föreslagna nomineringar.

Dispenser § 16
Inga anmälningar hade kommit in till mötet



Nomineringar § 17
VU distriktspresident Moa Sundin
2023 - 2024 vice distriktspresident vakant

past distriktspresident Agneta Svensson
distriktssekreterare Åsa Högström
vice distriktssekreterare Gullevi Sandling
distriktsskattmästare vakant
DISO/distriktsredaktör vakant
IT-samordnare/webmaster/
matrikelansvarig Birgitta Månson
distriktsarkivarie Ulla-Britt Wahlström
DåM godkände föreslagna nomineringar.

DISO § 18
Marita Björn hörde sig för om vänklubbar. Örebro har en i USA och en
Australien. Hagfors har en i Norge.
En klubb från franska rivieran söker en vänklubb i Sverige.
Marita poängterade att artikel och foto ska skickas i separata
filer.
Marita berättade om en tipsbank som ska finnas på hemsidan.

Distriktsarkivarie § 19
Agneta Mellgren var ej med på mötet.

IT-ansvarig § 20
Birgitta Månson gav oss en genomgång av hemsidan. Hon delade
också ut ett Quiz, som kan användas på ett månadsmöte för att
uppmuntra våra medlemmar att gå in på hemsidan.

Motioner/förslag § 21
Inga motioner eller förslag hade kommit in till mötet.

Klubbdelegater/ §22
övriga Klubbdelegaterna berättade om vad som hänt i deras klubbar under

året.

Övriga frågor § 23
Reseräkningarna diskuterades.

Distrikts/ § 24
inspirationsmöte Kommer att vara i Hagfors den 4 mars 2023. Klubbpresident

Mona Holmquist hälsade alla välkomna.



Distrikts- § 25
presidenten Efter infomötet i Gävle 20-21 augusti 2022 hade distriktspresident

Agneta Svensson planerat in ett teams-möte för att lämna information
till klubbarna. Det blev dock en dålig anslutning. Ett nytt försök bör
göras nästa år.
Agneta framhöll vikten av att hålla kontakten tex via teamsmöten
men det är också viktigt att vi träffas på våra distriktsmöten.
Vänskapsmötet i Tällberg är planerat till i slutet av augusti -23 och
Convention kommer att vara i Manchester maj -24. Agneta föreslog att
alla som är intresserade anmäler detta och att vi i distriktet
tillsammans kan hitta resor och logi till bra priser.

Mötets avslutande § 26
Distriktspresidenten tackade Västerås-St Ilian för ett välordnat möte,
blåste sedan ut vänskapens ljus och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Åsa Högström Agneta Svensson
distriktssekreterare distriktspresident

Justeras Justeras

Berit Svanborg Birgitta Ekman
president Sekreterare
Västerås-St Ilian IWC Västerås-St Ilian IWC


