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Protokoll fört vid Distriktsårsmöte Inner Wheel distrikt 236 
Rydals Museum, RYDAL, lördag 6 oktober 2018. 

 
Närvarande: Se deltagare förteckning:  IW hemsida: D236 \Dokument\Distriktsårsmöte 2018. 
Här finns också alla dokument som berör DÅM. 
 
Värdklubb: Mark IWC klubb 
Christianne Brodén, Klubbpresident Mark IWC klubb hälsade delegater, VU och medlemmar välkomna till 
distriktsårsmötet. Speciellt välkommen till Christèl Åberg, specialistsjuksköterska, inriktning Demensvård och 
Silvia sjuksjuksköterska. Boende i Göteborg. 
Behållningen från lotteriet kommer att gå till Projekt Narkotikabekämpning.  
 
Christèl Åberg, som fått stipendium från IW berättade kunnigt om Demens och demenssjukdomar 
Se vidare material som finns uppladdat på IW hemsida: D236 \Dokument \Distriktsårsmöte 2018. 
Även om det i nuläget är få utbildade sjuksköterskor, är det viktigt att driva frågan kring demens för att lyfta 
kvalitén inom demensvård. Avslutade Christèl sin mycket uppskattad föreläsning.  
IW stipendium kommer Christel att använda till att informera om demens men också göra studiebesök till 
Danmark och Holland,  
Christianne tackades Christèl med IW ros. 
 
Föredragningslista 
 

1. Distriktsårsmötet öppnas. 
Distriktspresident Ewa Knutson tände det vita ljuset. Parentation med en tyst minut hölls för de 
medlemmar som lämnat oss. Ewa läste därefter upp dikten Höstvisa  av Elsa Beskow.  
DÅM inleddes sedan genom att tända det ljusblå ljuset för vänskap, hjälpsamhet och ökad internationell 
förståelse. Mötet förklarades öppnat. 
 

2. Årsmötet i laga ordning utlyst. 
Distriktsårsmötet förklarades i laga ordning utlyst. 
 

3. Presentation av VU, upprop av delegater. 
VU presenterade sig och sedan gjordes upprop av delegater och tjänstgörande suppleanter. Vid mötet 
deltog 54 medlemmar varav 25 delegater/tjänstgörande suppleanter samt sju VU medlemmar, vilket ger 
32 röstberättigade.  
Distriktets IT samordnare och distriktsrevisor var också närvarande.   

 
4. Val av justerare tillika rösträknare att tillsammans med president justera protokollet. 

Till justerare och rösträknare valdes Ann-Marie Lindblad och Gudrun Johnsson, Mark IWC. 
 

5. Godkännande av föredragningslista med bilagor 
Föredragningslista med bilagor godkändes. 
 

6. Protokoll från distriktsmötet Alingsås den 3 mars 2018 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.   
Finns publicerat på IW hemsida D236. 
 

7. Distrikt 236 verksamhet 2017 2018 

a) Årsberättelse för verksamhetsåret 2017 2018 
Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna  

b) Bokslut, kommentarer till bokslut 
Resultat- och balansräkning 2017 2018 presenterades och godkändes. 
DP och Dskm gav kommentarer till de olika posterna. 
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c) Revisionsberättelse 
Distriktsrevisor Marie-Louise Berntsson läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna. 

d) Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 2018 
Distriktsårsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

e) Budget 2019 2020 
Budget som togs på DM, Alingsås 2018-03-03, kommenterades av DP och DSkm. Pundkursen har 
justerats något uppåt och budgeten är justerad.  
D236 har erhållit avgift för 519 medlemmar.  

f) Årsavgift till distriktet 2019 2020 
Beslöts att årsavgiften ligger kvar på nuvarande nivå 350 kr plus 20 kr i registeravgift. 
Totalt 370: - 

g) Deltagaravgiften 2018 2019, på DÅM och DM subventioneras med 50 kr för varje 
klubbdeltagare. 
DÅM beslöt att distriktsmöten även för nästa verksamhetsår subventioneras med 50 kr för varje 
klubbdeltagare. 
 

8. Rapport från rådsmötet Hässleholm den 24 25 mars 2018. 
SIWR RM 102 Protokoll, Hässleholm är godkänt och finns på SIWR hemsida  
Noterades att under § 53 står  
emblem   vilket också är infört i nya handboken.  
 

9. SIWR (IW-Nytt ingår) 
a) Årsberättelse  
b) Bokslut och revisionsberättelse 
c) Beviljande av ansvarsfrihet för SIWR 2018 2019 

DÅM beviljande ansvarsfritt 2018 2019 för SIWR 
Samtliga handlingar finns på IW hemsida SIWR 

 
10. Nominering till SIWR 2019 2020.  

Nomineringar för att väljas: Vice rådspresident, Rådssekreterare, Rådsskattmästare och  Webmaster. 
Inge nominering från D236 
Britt Gars Pettersson D240 nominerad till Vice Rådspresident 
Ruth Brunner D240 nominerad till Rådssekreterare 
Inga nomineringar finns för närvarande till Rådsskattmästare eller Webmaster 
 

11. Convention  
Rapport från Convention Melbourne, Australien 11 14 april 2018 gavs av Karin Wånge Varberg IWC. Karin 
inledde med att berätta om Australien och sedan om sina upplevelser från Convention. Hon avslutade 
med ett bildspel.  
 
Beslut om Proxy Vote Holder för D236. 
DP fråga: Skall D236 bekosta egen PVH? Besvarades med enhälligt Nej från DÅM. 
D236 kommer att använda Nationalrepresentanten som PVH för kommande Convention.  
Klubbmedlem som önskar åka till IW Convention och även blir PVH för D236 gör det på egen bekostnad.  

 
12. Hjälpprojekt/stipendium:  

- Garissa  Sveriges internationella. Löpte ut 30 juni 2018 
- Narkotikabekämpning  nationellt. Löper ut 30 juni 2019 
- Silvia systrarna  nationellt. Löper ut 30 juni 2019 
- Rotary Doctors Sweden (IW Doktorn)  rullande projekt 
- Förslag på Internationellt projekt 2018 2021 

 
Förslag på nytt IW Internationella projekt. 
Vid Convention i Australien beslöts det att IW Internationella projektet skall fi
Women  
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Från SIWR informationsmötet augusti 2018 finns tre förslag:  
1. Garissa.  Projekt i Kenya som skyddar flickor från könsstympning och ger hjälp till skolutbildning. 
2. Fistula. Ett sjukhus i Etiopien som ger hjälp till kvinnor som lider av omfattande förlossningsskador.  
Dessa två förslag skall klubbarna rösta om och meddela DP senast 1 november 2018 om resultatet. 
3.  Ett samnordiskt projekt, riktat mot FGM (könsstympning).  
Norge är intresserade av Garissa enligt European meeting. DK, Island och Fi svar är fortfarande oklart. 
Klubbarna kan därför inte ha med det samnordiska projektet i sin röstning.  
 
Ekonomisk redovisning för hjälpprojekten 2017-07-01---2018-06-30 presenterades av DP. 
Totalt utbetalda medel enligt SIWR: 

Narkotika bekämpning: 220 000: - 
Rotary Doctors Sweden (IW 
Doktorn) 

140 000: - 

Garissa 130 000: - 
Stipendium till Silviasystrar   20 000: - 
  

Tillkommer vad klubbarna skänkt till olika projekt. 
 
För Silvia systrar finns post kvar på 73 000: - 
DP uppmanade att diskutera i klubbarna hur dessa medel skall användas. 
Bokmärket: överskottet skänks till medel för kvinnlig könsstympning Garissa.  
Totalt 16 000: - via sålda bokmärken.  
 
DP behöver också veta om klubbarna vill fortsätta med våra nationella projekt 
Narkotikabekämpning och Silviastipendium efter 30 juni 2019. Svar senast 1 november. 
    

13. Motioner, nomineringar  
a) Inkomna till SIWR 

Inga inkomna 
b) Inkomna till distriktet 

Inga inkomna 
 

14. Information från VU och distrikts arkivarie. 
 
ISO meddelade att Tryckfelsnisse varit framme på sid 12 i IW nytt nr 3 
Foto från Kungsbacka IWC är taget av Ann Jespersson.  
Skattmästare påminde om reseräkning, och blankett går att hämta från IW hemsida. 
 

15. IT- samordnaren informerar 
IT-samordnare Margareta Westesson visade IW hemsidan och var information, dokument mm finns. Och 
uppmanades om att använda hemsidan. 

Jag samtycker att IW sparar mina personuppgifter  
Visa gärna hemsidan på klubbmöten och var dokument finns.  
 

16. Gruppvis information för klubbfunktionärer och övriga  
Distriktets President, sekreterare, skattmästare, ISO och IT gav gruppvis information.  
 

17. Klubbdelegater och medlemmar har ordet 
1. Hur fungerade DP infomötet jfr med att DP åker runt till varje klubb? 

Enligt utdelad enkät är prel. svaren övervägande positiva till infomötet.  
Förslag är att även ha detta på våren. 
DP poängterade att om klubbar/medlemmar önskar besök av DP eller någon annan ur VU så är det 
fullt möjligt.  
Viktigt att information förs ut till klubbmedlemmarna- då klubbarna står inför nytt verksamhetsår. 

2. Världspresidentens planer kring rundbesök till länder.  
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Finns policy från rådet hur väldspresident skall bjudas in.  
D233 Vänskapsmöte Tällberg 2020. Intresse finns att bjuda in IIW:s världspresident.   
Öppen fråga ställdes på DÅM. Skulle detta göra mötet mer attraktivt? Svaret var nej.  

3. Inför kommande verksamhetsår har frågan ställts till klubbarna om matrikeln fortsättningsvis ska 
tryckas och skickas ut varje år. 
DP behöver klubbarnas svar före 1 november för att redovisa D236 åsikt till Rådsmötet i Västervik.  

 

18. Övriga frågor 
Frågor till Rådsmötet i november. 
Inga frågor togs upp.  
 

19. Tid och plats för vårens distriktsmöte 
Distriktsmöte 9 mars 2019, Uddevalla Skansen Plats meddelas senare 
Distriktsårsmöte: 12 oktober 2019 Borås-Sjuhärad  
Därefter fortsätter anordnande av distriktsmöten enligt bokstavsordning för DM resp. DÅM.  
 

20. Distrikts president har ordet 
Distriktspresident Ewa Knutson tackade Mark IWC för ett trevligt och väl fungerande distriktsmöte. 
Under verksamhetsåret har rådspresidenten tillsammans med alla DP valt spindel som symbol.  
Både som lyckospindel och att vara spindeln i det starka IW-nätverket. 
 

21. Mötet avslutas 
Ewa avlutade med att läsa Höstdikt av Brita af Geijerstam  
Distriktpresident blåste ut ljusen och avslutade mötet. 
 
Trollhättan och Strömstad 2018-10-08 
 

Justerare: 
     
 

Kerstin Hansson Ewa Knutson Ann-Marie Lindblad Gudrun Johnsson 
Distriktssekreterare D236 Distriktspresident D236 Mark IWC Mark IWC 

 
Bilagor:  Deltagarlista, Årsberättelse, Årsbokslut, Revisionsberättelse, Budget 2018 2019 
 Finns på IW hemsida D236. 
PS Namnteckningar finns senare på arkivets originalhandlingar  
 


