
D 236
Sverige

Världspresident:Zenaida Farcon
Motto: Work Wonders 2023-03-14

Distriktsmöte Inner Wheel D 236 , lördag 11 mars 2023.
Värdklubb: Strömstad-Tanum IWC

Åsa Karlsson klubbpresident i Strömstad-Tanum IWC hälsar delegater, VU och
medlemmar välkomna. Behållningen från lotteriet ska gå till Turkiet/ Syrien
med anledning av jordbävningskatastrofen där.

Vi sitter i salen” Alaska” och det passar bra tycker Åsa och lämnar ordet till
Ingela Wunsch som berättar för oss om “Hilma Svedal och Alaska”.
Hilma som är en släkting till Ingela Wunsch föddes på Syd Hälsö utanför
Strömstad 1870. Hon hade nio syskon och fick hjälpa båda föräldrarna med
fiske. Så småningom tog hon arbete i sillsalteri och som hembiträde.
1897 reste hon till Amerika, arbetade fyra år i New York. Längtan till Alaska och
och lockad av guldfebern reste hon västerut. Arbetade och tog sig senare till
Portland i Oregon. Vidare till Alaska där hon levde primitivt och ensam.
Med indianerna idkade hon byteshandel. Arbetade tidvis men ville vaska guld.
1925 gifte hon sig med en norrman hon träffat där.
De reste till Sverige och på ön Nord , hennes arvslott byggde hon upp
sitt eget Alaska med sten och cement. Ön kallas idag Alaska.Där drevs en
restaurang, byggdes en bro (hennes Golden Gate), tempel och trädgård.
Det blev en turistattraktion.
94 år gammal dör Hilma och på hennes gravsten i Skee står det “Don´t worry”



Närvarande : Se deltagarförteckning.
Inkommande rådspresident Eva Gille, Karlstad IWC deltar i distriktsmötet.

Föredragningslista
23. Distriktsmötet öppnas.

Distriktspresident Ing-Marie Ottosson hälsar alla välkomna till mötet. Hon
tänder det blå ljuset för Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell
förståelse. Därefter tänds det vita ljuset och parentation hålls för
de som lämnat oss. Klubbpresident Åsa Karlsson läser en vers.
Vice rådspresident Eva Gille hälsas särskilt välkommen och hon får sedan
ordet.
Hon talar om Inner Wheel historia , hur antal klubbar och medlemmar
minskat i Sverige, visar hur det ser ut i världen. En viktig fråga för henne
är rekrytering. Vi måste arbeta med det på olika sätt. Dessutom får vi
veta lite om våra projekt.
Hon berättar om sig själv som enda barn, marknadsekonom,
civilekonom och nu som kreativt skapande.

24. Mötet i laga ordning utlyst.
Distriktsmötet förklaras i lag ordning utlyst.

25. Presentation av VU, upprop av delegater.
Upprop av delegater,tjänstgörande suppleanter, VU och övriga medlemmar
görs av distrikt sekreteraren. Vid mötet deltar totalt 48 medlemmar varav 25
delegater/tjänstgörande suppleanter samt 8 VU medlemmar och Distriktets IT-
samordnare. Vice rådspresident och distriktetsarkivaren var närvarande.

26. Val av justerare tillika rösträknare att tillsammans med president justera
protokollet.
Till Justerare och rösträknare väljs Barbro Lantz och Agneta Ogbonnaya-
Björnsvik Strömstad -Tanum IWC

27. Godkännande av föredragningslista med bilagor
Under punkten Övriga frågor kommer fråga om Tid för mötet.

28. Protokoll från distriktsårsmötet på Två Skyttlar 8 oktober 2022
Protokoll godkänns och läggs till handlingarna.



29. Protokoll från Rådsårsmötet i Lund 11-12 november 2022
protokoll-radsarsmote-111-november-202
Ingen fråga kring protokollet.

30. Ekonomiska frågor
a. Bekräftelse av årsavgift till IIW för verksamhetsåret 2023–2024: £ 3.50

Pundkurs bestäms 1 juli.
b. Bekräftelse av årsavgift till SIWR för verksamhetsåret 2023–2024: 50 kr
c. Bekräftelse av prenumerationsavgift till Inner Wheel Nytt 2023–2024

oförändrad 50 kr. För utlands prenumeranter: 80 kr
d. Bekräftelse av registeravgift 2023–2024: 20 kr
e. Bekräftelse av avgift för matrikeln 2023–2024: oförändrad 30 kr

Ovanstående punkter bekräftas.

31. Ekonomiska frågor D 236
a. Ekonomisk rapport D 236 2022-12-31

Det ekonomiska utfallet redovisas. Balans och resultaträkning visas. Frågor
besvaras.

b. Budget 2023-2024 D 236 visas. Den är beräknad på 400 medlemmar.
Förslag : Årsavgift på 380:- + 20:- = 400:- till distriktet för 2023-2024.
På fråga om förslaget godkänns svarar mötet ja.

c. På distriktsårsmötet 8/10 2022 togs beslutet att subventionera
deltagaravgiften till DÅM och DM med 50:- under 2023-2024. Med anledning av
vårt ekonomiska läge föreslår VU att vi river upp beslutet.
Mötet godkänner förslaget, som innebär att ingen subvention betalas ut för
deltagaravgiften till DÅM/ DM under verksamhetsår 2023-2024.

d. Informationsmöte D 236
Mötet blir den 27/8 kl.13.00 i Vänersborg, Röda korsets lokal
Två från varje klubb är välkommen hälsar vDP Elisabet Ziegler.
Det bjuds på smörgås och kaffe/te och kaka.
Ingen reseersättning från Distriktet.

https://drive.google.com/open?id=1MqRih7mf_LzE2-uHNOmPGdKaVOVxRAgJ


31. e Beslut om teckningsrätt för D236 för verksamhetsåret 2023-2024.
Till firmatecknare väljs: Distriktskattmästare Maj-Britt Gabrielsson, Vettegatan 7
452 31 Strömstad och vice Distriktsskattmästare, Slalomvägen 37,
461 58 Trollhättan att var för sig teckna D 236. Paragrafen förklaras omedelbart
justerad.

32. Val av distriktsfunktionärer för verksamhetsåret 2023-2024
Distriktspresident Elisabet Ziegler Kungsbacka IWC
Vice distriktspresident Ewa Knutsson Trollhättan IWC
Past distriktspresident Ing-Marie Ottosson Vänersborg IWC
Distriktssekreterare Christina Svensson Mark IWC
Vice distriktssekreterare Lisbeth Gabrielsson Alingsås Lerum Vårgårda 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 Kerstin Moldén Göteborg Norra IWC
Distriktsrevisor Marie-Louise Berntsson KLM
Distriktstrevisor Astrid Lundin Vänersborg IWC
Distriktsrevisorsupplent Anna Schewenius KLM
Distriktsfunktionärer väljs enligt ovanstående.

33. Val till SIWR 2023-2024
Rådspresident Eva Gille Karlstad IWC Vice
rådspresident/Vice
nationalrepresentant/Vice RISO Ingrid Haggårds Borlänge-Tunabygden IWC
Past rådspresident/Nationalrepresentant/RISO Agneta Larsson Hörby IWC
Rådssekreterare Marith Olsson Boden IWC
Rådsskattmästare Ingela Engkvist Hässleholm IWC
Utsedda funktionärer:
Redaktör IW-nytt Ursula Hedberg Ystad IWC
Grafisk Producent Kerstin Jonson Sandviken IWC
Matrikelredaktör Kajsa Rentzhog Sundsvall IWC
IT-samordnare Gun Furunger Alingsås-Lerum-Vårgårda IWC
Webmaster Helene Reiner Stockholm Västra IWC
Arkivarie Agneta Mellgren Arboga IWC



Två revisorer Lena Nennefors Ljungby IWC
Lena Engvall Ljungby IWC

Två revisorssuppleanter Helena Hansson, Maria Lindau Osby-Broby IWC
DM mötet bekräftar valet.
34. Påminnelse om val av funktionärer till International Inner Wheel

2023-2024.
Röstning sker digitalt och ska vara gjord senast 31/3 2023.

35. Information om internationella / nationella projekt.
Internationellt projekt: Garissa t.o.m. 30 juni 2024. Projektansvarig Lisbeth
Gabrielsson berättar om Garissa. Hon vet att många av klubbarna har haft besök
av Bosse Lindell, som nyss besökt Garissa. Det hon hoppas på är att projektet kan
fortsätta 2024-2027.
På rådsmötet i april kommer den grupp som Lisbeth Gabrielsson ingår i att
presentera förslag till 3 nya projekt.
Hälften av våra insamlade medel går till lokala projekt .
Narkotikabekämpning: Presidenterna har fått avsiktsförklaringen från Tullverket
och alla klubbar ska rösta ja eller nej till den. Sammanräkning sker till Rådsmötet
då beslut tas.
Rotary doctors, IW doktorn: I detta projekt kan man öronmärka pengar till olika
arbete i Kenya. Finns att följa på Hemsidan och Facebook.
Som information:
Magnetbokmärken visas och de säljs till förmån för “ Glöm Aldrig Pela och Fadime”
Silviastipendierna: Det finns stipendier kvar att dela ut. Avslutas helt 30/6 2023.

Vår president har önskat redovisning av lokala projekt.
Flera klubbar berättar om vilka de har.
Alingsås-Lerum Vårgårda: Ronald McDonald i Göteborg
Kungsbacka : SOS-fadderby, Kvinnojouren i Kba
Trollhättan: Syskonringen, Integrera mera, lokala Frälsningsarmén och
dessutom bidrar de till att det byggs Fältkaminer i ett samarbete med Högskolan
Väst.
Göteborg Södra: receptbok gjord av medlemmarna och pengarna har skänkts till
Narkotikabekämpning.
Uddevalla: Saron- boende, Kvinnojouren. Sommarlyckan
och ett samarbete med Lion. Lion skänker julklappar och IW mat.
Strömstad-Tanum: “Hand to hand” Ett projekt för barn och kvinnor i New Delhi.
Barnen får kläder och möjlighet att vara i daghem. Föräldrar utbildas.



36. Motioner
a. Motioner inkomna till SIWR: Inga inkomna
b. Motioner inkomna från distriktets klubbar: Inga inkomna.

37. Rådsmöte 15-16 april 2023 i Nässjö
Värd distrikt D 238, Hotell Högland i Nässjö
DP och vDP deltar i rådsmötet. D.Skm anmäler.

38. Information för distriktsfunktionärer 19-20 augusti 2023 i Karlstad
19-20 augusti 2023 hålls Rådets informationsmöte på Scandic Sara i Karlstad.
Förslag att 5 st från VU kan delta till en kostnad av 8000:- + reseersättning.
Beslut:Mötet godkänner förslaget.

39. Vänskapsmöte 2023 15-17 september i Tällberg
Information om Vänskapsmötet har funnits både i IW-Nytt och på
Hemsidan. Flera medlemmar har anmält sig till detta.

40. Medlemmarna har ordet.
Klubbpresident Birgitta Johansson, Vänersborg IWC väckte frågan om starttid
för mötet. Att kunna ta sig i tid till de mötesplatser som ligger avlägset i distriktet
kan vara svårt. Frågan tas med till VU att hantera.
Annika Lennström Mark IWC anser att man inför IW:S 100-års jubileum och
Convention på Hemsidan ska kunna hitta IW historia, åtminstone 25 år tillbaka.
Hon anser att det bör finnas inför motionsröstning.
Vice Rådspresident Eva Gille lovar ta upp det i Rådet.
Karin Wånge Göteborg Norra IWC, framför önskemål om en IW-kasse.
Kungsbacka IWC:s klubbpresident Rose-Marie Green Lundin inbjuder till 50-års
jubileum på Gottskärs Hotell den 17 april kl.13.30. Anmälan senast 13 april.
Klubbpresidenterna har fått inbjudan.

41. Rapport från VU:s medlemmar och distriktsarkivarien.
“Hur hittar man IIW kontakter” var en fråga som IT-samordnare Margareta
Westesson fått. Hon visar att på Hemsidan finns dom inte än.
Hon påpekar att det är dags att uppdatera funktionärer och komma ihåg att ta
bort de gamla. Detta ska göras före 1/5.
Vice Dp Elisabet Ziegler framför att det ska bli roligt att vara Distriktspresident.
Vice Dskm. Ewa Knutsson talar om vikten av att ställa upp för olika uppdrag.
D.sekr. Christina Svensson tycker det är intressant att läsa månadsbreven



och de tänkvärda ord som ibland finns i slutet. Hon påpekar att anmälan till
DÅM och DM ska ske på anmälningsblanketten. Det kommer att underlätta för
arrangerande klubb.
DSkm Maj-Britt Gabrielsson vill gärna ha redovisning av insamlade medel tidigare
än 30 mars.
Vice Dsekr. Kerstin Hansson tackar VU och alla vänner i IW för vänskap
gemenskap och stöd hon fått.
DISO Ann Robertzon har haft digitala möten som uppskattats av alla ISO.
Hon nämner ett brev från Gertie Stenkula angående deadline för Bulletine 1
och 2. Den första 20 mars och den senare 15/5. Det har inte funnits något
bidrag från Sverige. Ann berättar om klubbar som har vänskapsklubbar.
PastP. Susanne Fagerström tackar och uppmanar alla att säga Ja till uppdrag.
Vår Distriktsarkivarie Kerstin Moldén tar på vårmötet emot pärm eller dyl.
för arkivering. Arkiveringsplanen finns under Bibliotek på Hemsidan.
Hon uppmanar till att ta kontakt vid frågor eller funderingar.

42. Övriga frågor
Karin Wånge uppmanar till att engagera oss lokalt. Ev. ukrainare i Sverige nu.

43. Distriktsårsmötet 7 oktober 2023 i Trollhättan
Klubbpresident Anna- Karin Christiansson hälsar välkommen till
Högskolan Väst, den 7/10 2023 där distriktsårsmötet ska hållas.

44. Mötet avslutas
DP avtackar Susanne Fagerström och Kerstin Hansson med var sin IW-ros.
Revisor Gunnel Olsson som inte närvarar idag, tackas genom klubben på klubb-
mötet i maj.
Tack till vRP Eva Gille och stort tack till alla medlemmar. Ett särskilt tack till
värdklubben Strömstad -Tanum för ett trevligt och väl fungerande distriktsmöte.

DP Ing-Marie Ottosson blåste ut ljusen och avslutade mötet med en vers:
Humlan av Lennart Hellsing.

Skene 2023-03-14

Christina Svensson Ing-Marie Ottosson Barbro Lantz, Agneta Ogbonnaya-Björnsvik
Distriktssekreterare Distriktspresident Klubbmästare, ISO Strömstad-Tanum IWC




