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DP Lena Grevesmiihl Rivik fcinittade parentation for Brift Frossling, Karlshamn lWC. Efter
en tyst minut laste DP en dikt frir att hedra hennes minne.

PROTOKOLL DISTRI KTSARSMOTE 2022-1 O-29

51. DistriktsArsmiitetiippnas
DP Lena Grevesmiihl Rivik tiinde Vdnskapens Ljus, hSlsade alla vdlkomna och forklarade
DAM20226ppnat.

5 2. RP Agneta Larsson har ordet
Agneta Larsson, har varit lW-medlem sedan 2002, hon har varit verksam bl a som
spriklSrare i engelska, tyska, svenska.

I slutet av 8o-talet levde RP Agneta i Zambia och s6g att det ar kvinnorna som for samhiillet
framat. Dessutom dr det kvinnor som vi som for over vira virderingar till sonerna. Viktigt
att beakta er retten till hdlsa. lW har ett projekt Kasei for Change i Kenya i samarbete med
lW-doktorn, ddr man framfcir allt arbetar fdr att piverka mlinnen. RP Agneta uppmanade
alla att bjuda in ordf6rande i Garissa-stiftelsen, Bo Lindell, till m6nads-/ intercitymdten. Bo
kommer gdrna, mot en ersdttning av resekostnad, mat och husrum.

RP tryckte p5 vikten av utbildning som ien f<irlSngning ger kvinnor som mdn lika
mojligheter att arbete och f6rs6rja sig sj6lv. Det ger kvinnor oberoende samtidigt som de
kan kdnna delaktighet

lW strAvarjust nu efter att f5 behSlla alla klubbar och eft mal 2024, di vi firar 100-
Srsjubileum, dr 100 nya medlemmar.

Ndr det gdller projekten skickades 2022-06-01690 000 till Ukraina via R6da Korset. Att
beakta ndr det gdller att foreslS nya projekt, det mSste vara en stiftelse, lega
administrationskostnader, bra bokslut, synligt, tillfredsstdllande Sterrapportering. Ner det
gdller narkotikasokhundarna kommer mer info efter RAM i Lund.

RP tipsar
> Fdr att uppni vira mAl m6ste vi erbjuda bra program. Lis lokaltidningen, som

ibland har nigot intressant reportage, ta fasta pe det och kontakta aktuella
personer som fdredragshAllare. Ett ytterligare tips Ar aft lagga infoblad pi bibliotek
och andra offentliga inrdttningar.

i Vdnklubbar meste inte nodvandigwis finnas utomlands! Glom inte mdjligheten att
treffas via Teams eller halwiigs (geografiskt).

- | vira dokumentmallar ska lW-loggans placering vara ldngst upp till viinster, Strong
Women till hciger. Arsmottot lengst ner. Den nya ljusbl6 logotypen finns att himta
pi hemsidan under "bibliotek".

> Uppratta en anh6riglista i klubbarna. Om nigot oforutsett intriffar ska man veta
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vem man ska kontakta.
)> Medlemsavgiften - om avgiften inte kommer in fr6n t ex dementa, ring anhoriga

och kolla om de tror / anser att deras anh6riga vill ste kvar som medlem.
F Spara dokument, fijrslagsvis pi ett usb-minne till eftertrSdaren (i 3 er), resten till

arkivet.
) Det finns 50- och 60 irsmedaljonger att bestdlla till kedjorna i England.
> 40 000,- kvar att dela ut till Silviasystrar.
) Dela pi uppdragen som klubbfunktiondrer. Skippa linga referat imAnadsbreven.

Ring medlemmar frir T6rdtjinst". Besok sidana som inte orkar komma ldngre.
F Past past RP EwaJSgevall uppmanar alla klubbar an bestdlla var sin bli och gul sjal.
F Verksamhetsberdttelser. Ta dven med viktiga hdndelser i omvdrlden.
) Dispenser, se handboken sid 65 - 66.
D Ystadmodellen - 6 - 8 pers samlas "hemme hos" en ging om 6ret och diskuterar

samma fr6gor. Man kan / bdr lotta ut platserna. En enklare mSltid biir ing5.

S 3. Mdtet utlyst i laga ordning
DSekr informerade om att formell kallelse skickats ut den 2l augusti i samband med pM for
hosten.
Beslut

DAM forklarade motet utlyst i laga ordning.

5 4. Godkdnnande av dagordning
F6reslogs tilldgg av en 5 20 - VU har ordet. Under 5 23 kommer DSekr att ersAfta DIT som
5r forhindrad att delta. Under punkt t har underpunkterna felaktigt blivit ,,ittor,,. Under
punkt 14 har underpunkterna felaktigt blivit "i 3".
Beslut

DAtvt faststallde dagordningen efter foreslagna dndringar.

5 5. Val av protokolljusterare tillika riistrdknare
DSekr frireslog delegaterna, Gunilla Holmewi Nilsson och Margareta Karlsson, Lessebo-
Hovmantoro lWC.

Beslut
Delegaterna, Gunilla Holmewi Nilsson och Margareta Karlsson, Lessebo-Hovmantorp IWC
utsegs till protokolljusterare tillika rdstraknare, vid ev behov.

S 6. Presentation av distriktet VU
DSekr & DISO
Vice DSekr
Past DP
DSkm
DP

Ruth Brunner, Hdssleholm IWC
MaiBritt Bdck Halmstad-Tyliisand IWC
Britt Gars Petersson, Bromolla-56lvesborg IWC
Helena Hansson Ohlsson, Osby-8roby IWC
Lena Grevesm0hl Rivik, Hdsseholm IWC

S 7. Upprop av delegater
(l utskickad delegatlista har past DP Britt Gars Petersson och Dp Lena Grryesmtihl fitt
"ombytta roller".)
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DSekr informerade enligt f6ljande
- Distriktspresidenten har medgivit an klubbar som inte kan delta vid

distriktsersmotet den 29 oktober kan rosta per brev enligt distriktstadgarnas 5 8.

Halmstad-Tyl6sand IWC har gin igenom dagordningen och rostar enligt fciljande:
Punkterna 8,9, 10, 12, 13, l4 och l5 uppfattar vi som beslutspunkter och rcistarja
till dessa. N6r det gdller ovriga punkter p6 dagordningen instdmmer vi i
distriktsstyrelsens syn pun kter.

DSekr f<itrdttade ddrefter upprop och faststdllde ddrmed rcistldngden, VU har fem roster
och delegaterna har 1 8, totalt 23 rrister (bilaga).

S 8. Godkiinnande av protokoll frdn DM 2022-03-05
Protokollet drjusterat och signerat och finns att lasa pe hemsidan.
Beslut
Protokollet godkiindes och lades till handlingarna.

5 9. Distrikt 240 verksamhetsaret 2021/22
9.1

Verksamhetsberettelsen 2021/22 skickades ut tillsammans med handlingarna infor
Distrikts6rsm6tet och finns pii hemsidan i signerad version.
Eeslut

Verksamhetsberittelsen 2021 /22oodkdndes och lades till handlinoarna.

9.2.
Distriktets bokslut 2021/22 skickades ut den 30 september tillsammans med handlingarna
infOr Distrikts6rsmotet och finns pi hemsidan.
Beslut

Distriktets bokslut 2021/22 qodkdndes och lades till handlinoarna

9.3
Ylva Hjert Astenius foredrog revisionsberettelsen.

I sammanhanget informerade DP Lena om " Distriktstavlingen". Under foregilende
verksamhetsir var det tre klubbar som rekryterade tv6 nya medlemmar, Bromolla-
S6lvesborg lWC, Karlshamn IWC och Almhult lWC.

Eritt Gars Peterson foreslog att ta med antalet frin foregiende ir och ligga till antalet for
innevarande Ar och se hur utfallet blir. Ylva Hjert Astenius foreslog att klubbarna tar fr6gan
och lSmnar besked till DSekr senast vid Srsskiftet.

5 10. Beviljande av ansvarsfrihet ftir VU verksamhetsSret 2021122
Beslut

DAM beviljade VU ansvarsfrihet for verksamhets6r et 2021/22
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5 I 1. Redovisning av inkomna dispensanmSlningar
Inga dispensanmdlningar har inkommit.

5 12. Inkommen motion frin Hiissleholm IWC angiende antal r<ister i proportion
till antalet medlemmar i klubben

DSekr redogjorde fdr aktuell status avseende motionen. Omrostning resulterade iatt de
som ansag att vi gir vidare med motionen var i 6vervAgande majoritet..
Beslut

DAM beslutade att motionen ska skickas till HQ innan den 6 nov.

5 13. Godkiinnande av protokoll fr6n Radsmdtet 2O22-M-23/24
Protokof f fr6n Ridsmotet 2022-M-23 finns pA hemsidan
Beslut

DAM godkiinde protokollet.

I 14. SIWR verksamhetsiret 2021/22
r4.1
Verksamhetsberattelsen finns p5 hemsidan.
Beslut

Verksamhetsberdttelsen godkdndes.

14.2
SIWRs bokslut samt bokslutet for Inner Wheel Nytt finns pi hemsidan.
Beslut

SlWRs bokslut samt bokslutet f6r Inner Wheel Nytt godkdndes.

14.3

Revisionsberattelsen.
Beslut
Revisionsberiftelsen godkdndes.

5 15. Beviljande av ansvarsfrihet f<ir SIWR samt Inner Wheel Nytt ftir
Verksamhetsdret 2021 /22

Beslut
DAM beviljade ansvarsfrihet for SIWR samt lnner Wheel Nytt for verksamhets-
erct2021/22

I sammanhanget pipekade DSekr an det inte ar meningsfullt att DAM ska ',godk6nna,,
redan signerade och justerade handlingar (55 9 och '14).

9 16. Nomineringar och fiirslag till funktionarer till S|WR 2O23t24
Ridspresident Eva Gille, Karlstad IWC
Vice R6dspresident Ingrid Haggirds, Borldnge-Tunabygden
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Nationalrepresentant & RISO Agneta Larsson, Hiirby IWC
(lmmediate past RP)

Ridssekreterare
Ridsskattmdstare
Redaktor for lW Nyft

Marith Olsson, Boden IWC
Ingela Engkvist, Hdssleholm IWC
Ursula Hellberg, Ystad IWC

5 17. Ut6kning av distriktets valberedning
I dagsliget iir det svirt for en eller wi personer att utgora distriktets valberedning varfor
VU frireslAr att distriktets valberedning framdeles ska beste av DP, past past DP och past
past past DP, samt av klubbar som arrangerar DAM resp DM.
Beslut

Distriktets valberedning bestir framdeles f6rutom av^past DP och past past DP och
past past past DP, aven av klubbar som arrangerar DAM resp DM.

518. Hjiilpprojekt
Forutom Garissa, som internationellt projekt, och lW-doktorn, som nationellt projekt har vi
inga aktuella projekt for tillfiillet. Narkotikasokhundarna ligger pA is for tillfiillet (se RPs

fdredragning ovan).

5 19. Frigor, ftirslag och motioner fren klubbarna
Inga frigor, forslag eller motioner har inkommit.

5 2O. VU-ledamtiterna har ordet
- Englandsbesdket - D|SO i D239, D240 och D4 foresler att skjuta utbytet till 2024 i

samband med Convention. DlSO fick i uppdrag att stalla frSgan till samtliga
klubbar.

- Bidrag till lW Nytt - skriv kortfattat referat frin klubbmoten och andra event, ta
m6nga foton och skicka p5 avsedd dokumentmall till DlSO/D|striktsredaktor Ruth

- Byrikratin inom organisationen - DSekr foreslog att information fr6n Ridet ska

kunna skickas direkt till varje klubbmedlem, och inte gA den lSnga vdgen frin SIWR

till DP till DSekr till KSekr till klubbmedlemmarna!Tekniken finns att med en enda
knapptryckning n6 samtliga klubbmedlemmarna direkt. DP Lena tar upp frSgan pi
RAM.

- Syns vi inte sA finns vi inte, Dsekr upprepade "sitt mantra"

5 21. Delegaterna har ordet
Ylva Hjert Astenius foreslog att, ndr det gSller DPs besdk pi kvdllstid i samtliga distriktets
klubbarNa, ldmna det upp tillvarje DP hur man vill presentera sig, finns mSnga andra sett
att mota klubbarna,6ver t ex en kopp kaffe en sdndag, digitalt.

Ytte Hjert hade ett fcirslag till projekt, "Se Sambandet", som dr Se Sambandet dr ett
nationellt kunskapscentrum vars arbete iir grundat i forskning. Visionen 6r att de som
vdnder sig till viildsutsatta mSnniskor och de som moter vSldsutsana djur ska samverka for
an upptecka och motverka vild i nira relationer.
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5 22. Ovriga frigor
Ovriga fr6gor forelSg ej.

5 23. lT-rapport/distriktets lT-samordnare informerar
I DlTs frAnvaro gjorde DSekr en kort exposd over hemsidan. DSekr formedlade en h6lsning
frin DIT Catharina Blomberg att alla ir vdlkomna att hora av sig med funderingar och
fiSgor.

5 24. Distriktsmiite i Karlshamn 2023-03-(X
Anette Agergaard Jensson, KP Karlshamn lWC, hdlsade vdlkommen till DM i Karlshamn den
4 mars 2023.

5 25. Ridsirsm6te 2O22-111A1 3 i Lund
Forutom Ridet deltar distriktsoresidenterna.

5 26. Distriktspresidenten har ordet
DP Lena tackade Lessebo'Hovmantorp fcir denna fantastiska dag och ser redan fram emot
Lessebo-Hovmantoro lWCs distriktsm6te 2027.

Att besoka klubbarna har varit helt fantastiskt, det finns sa mSnga olika kulturer i olika
klubbar och DP upplever en positiv och valkomnande atmosfdr i klubbarna varfor DP Lena
uppmanar alla aft engagera sig och avslutade med sitt motto.... "Laget fijre iaget", det 5r
vi i D24o som ska dverleva, hjiilpa niir det krisar och uppmanade alla att vara lyhorda.

5 27. Distriktsirsmiitet avslutas
Di inga ovriga 6renden fdrelag avslutade DP Lena Grevesmrihl RSvik motet, bl6ste ut
Vdnskapens Ljus och tackade Lessebo-Hovmantorp IWC for mycket vdl genomfort mote.
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Margareta Karlsson
Delegat
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Gunilla Holmewi Nilsson
Delegat
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