
� 	 	 Kära innerwheelare i Distrikt 239!


Sommaren har varit varm för att inte säga het. Jag hoppas ni kunnat njuta av 
den, speciellt med tanke på föregående sommar, då regnet öste ner.


Nu vill jag, i egenskap av distriktspresident, hälsa er alla välkomna tillbaka 
inför höstens träffar och styrelsernas och klubbpresidenternas arbete. Vi har 
ett positivt år framför oss med nya idéer från Convention i Melbourne, och 
dessa ska förverkligas. En ny världspresident Chris Kirby, som entusiastiskt 
kastat sig in i sina nya uppgifter. I tidningen IW-Nytt och på nätet finner du 
mycket information.

 

Efter varje Convention trycks det aktuella stadgar, Stadgar och Handbok. 
Dessa finns redan på nätet, på vår hemsida, innerwheel.se. I tryckt form 
kommer stadgarna ut i vecka 34, samtidigt som matrikeln, som delas ut vid 
första medlemsmötet. På hemsidan under medlemsregistret kan du också 
ändra dina egna uppgifter, om de inte är aktuella.


En fråga som ska diskuteras och röstas om i klubbarna, i god tid före 
rådsmötet i november, är om matrikeln även i fortsättningen ska tryckas, eller 
om det kommer att räcka, att informationen finns på hemsidan. Skillnaden i 
kostnad om vi trycker ett färre antal är marginell, så ska den tryckas som 
tidigare, blir det ett exemplar till varje medlem. 


I helgen är det informationsmöte i Rosersberg för distriktets funktionärer, då 
får jag träffa vår nya Rådspresident, Pia Elmgren. Hon kommer till vårt 
Distriktsårsmöte i höst på Örenäs Slott.

På informationsmötet ska vi bl a diskutera vilket nytt hjälpprojekt Sveriges IW 
ska ha, det ska lyda under det nya internationella paraplyprojektet Caring for 
Women and Girls. Givetvis kan varje klubb ändå skänka pengar till det ni 
tycker är behjärtansvärt.


Jag kommer att besöka alla klubbar i distriktet, de flesta under hösten. I 
höstens program, står det när jag kommer till din klubb. Så vill jag göra 
reklam för distriktets höstutflykt den 30 september. Den går som det står i 
inbjudan till Gunnarshög vid Hammenhög, Hannas kyrka och lunch intages 
på Örums gård. Välkomna! 


Så önskar jag Er ett bra och innehållsrikt Inner Wheel år!

Gertie Stenkula

Distriktspresident D239, 2018-2019

http://innerwheel.se

