
 

 

 

Till klubbsekreterare i D239 för att föra ut till alla medlemmar 
 

Vi behöver få in nomineringar till vice distriktspresident, vice distriktssekreterare, 

distriktsskattmästare samt DISO/Distriktsredaktör. 

Inner Wheel bygger på att våra medlemmar tar på sig olika uppdrag. Medlemmarna får genom vår 

organisation möjlighet att utveckla sina förmågor och kunskaper. Kunskaperna ska sedan föras 

vidare genom att ge andra personer samma möjlighet till självutveckling. Detta gäller även på 

distriktsnivå.  

Det är lätt hänt att vi stänger in oss i en komfortbubbla. Ingen har förverkligat sina drömmar 

genom att bara hålla sig till allt som känns bekvämt, tryggt och ofarligt. Vi måste utmana oss 

själva och ge oss ut ur vår komfortzon. Allt som är nytt och okänt känns krångligt, svårt och 

besvärligt till en början. Men så fort de små trösklarna börjar att passeras och man kommer en 

liten bit på vägen så kommer tillfredsställelsen av att ett hinder övervunnits. 

På alla poster finns det tidigare material att falla tillbaka på. Ingen behöver uppfinna ”hjulet” på 

nytt. Alla gör så klart sitt uppdrag på sitt sätt i enlighet med våra stadgar. Alla hjälps åt inom 

styrelsen så man behöver inte känna sig ensam. Plus att vi har roligt och givande diskussioner på 

våra styrelsemöten. Vi är det största distriktet i landet med sexton klubbar så det borde inte vara 

svårt att få fram kandidater från klubbarna. Passa på under hösten att diskutera i klubbarna vilket 

uppdrag i distriktsstyrelsen som skulle passa just dig och ta upp nomineringen på ett klubbmöte. 

Om ni har frågor om vad ett uppdrag innebär är ni välkomna att kontakta respektive ledamot i 

styrelsen. Vice distriktspresident Eva Tildborn-Ström (0709-61 66 91), distriktspresident Gertie 

Stenkula (073-380 38 41), past distriktspresident Monique Mellin (0708-713 515), 

distriktssekreterare Agneta Larsson (070-668 14 10), distriktsskattmästare Elisabet Jensen  

(0709-28 78 69) samt Diso/distriktsredaktör Marianne Wikfalk (070-528 73 84). 

Nomineringarna ska vara inskickade senast den 15 januari 2019 (gärna tidigare) till 

distriktssekreterare Agneta Larsson, agneta-larsson@telia.com.  

Om ni undrar vad det är som syns i bakgrunden så är det berg & dalbanan Helix på Liseberg. I mitt 

tycke en av de bästa berg & dalbanor jag har åkt på tal om utmaning. 

 

Bästa IW-hälsningar 

Monique Mellin 

Past Distriktspresident 2018/2019 
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Sammanställning över vilka klubbar som varit med i VU från verksamhetsåret 2001/2002 och 

framåt (gulmarkerat). Den första kolumnen visar klubbar som varit med i VU oberoende av 

position. 

 

 

Klubbar i distriktet som 

ställt upp i VU sedan 2001 Distriktspresidenter Distriktssekreterare Distriktsskattmästare DISO/Distriktsredaktör

Burlöv Burlöv Burlöv Burlöv Burlöv

Falsterbo-Vellinge Falsterbo-Vellinge Falsterbo-Vellinge Falsterbo-Vellinge Falsterbo-Vellinge

Helsingborg Helsingborg Helsingborg Helsingborg Helsingborg

Helsingborg Kärnan Helsingborg Kärnan Helsingborg Kärnan Helsingborg Kärnan Helsingborg Kärnan

Höganäs Höganäs Höganäs Höganäs Höganäs

Hörby Hörby Hörby Hörby Hörby

Landskrona Citadell Landskrona Citadell Landskrona Citadell Landskrona Citadell Landskrona Citadell

Lund Lund Lund Lund Lund

Malmö-Kirseberg Malmö-Kirseberg Malmö-Kirseberg Malmö-Kirseberg Malmö-Kirseberg

M-L-S M-L-S M-L-S M-L-S M-L-S

Simrishamn Simrishamn Simrishamn Simrishamn Simrishamn

Skurup Skurup Skurup Skurup Skurup

Staffanstorp Staffanstorp Staffanstorp Staffanstorp Staffanstorp

Svedala-Bara Svedala-Bara Svedala-Bara Svedala-Bara Svedala-Bara

Trelleborg Trelleborg Trelleborg Trelleborg Trelleborg

Ystad Ystad Ystad Ystad Ystad


