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Distriktspresidentbrev 2, 2018/19 
 

Kära klubbpresidenter och Inner Wheel-medlemmar i distr. 240 

 

Nu har snart halva tiden av mitt presidentår passerat, och jag har besökt alla tolv klubbarna i 

distriktet under hösten. Vänskap genomsyrar alla besöken och jag har verkligen blivit väl 

mottagen hos alla. Mycket stimulerande att åka ut till medlemmarna och höra hur de arbetar i 

sina respektive klubbar. Vid några tillfällen har jag haft sällskap av vDP Ylva Hjert-Åstenius 

och vid några besök har Dsekr Anna Forserud eller vår IT/Webbmaster Birgitta Gabrielsson 

följt med. DISO Anita Hilner har varit med vid två tillfällen. (tack också till min man Sigge, 

som kört de längsta resorna). 

 

 Distriktsårsmötet den 6/10 var mycket välordnat av Bromölla-Sölvesborg IWC. Vi höll till på 

Valjevikens aktivitetscentrum, där vi fick utmärkt information av intendent Jan Karlsson. 

Dagen före DÅM samlades VU hemma hos distriktets skattmästare Britt Gars Petersson, som 

också är president i Bromölla- Sölvesborg IWC. Vi hade en trevlig kväll tillsammans i Britts 

vackra hem. Jag tackat henne och hennes butler samt klubbmedlemmarna för allt arbete, som 

de lagt mer i samband med DÅM. 

 

Jag har också varit på Rådsmöte i Västervik den 17-18 september. Också det mycket 

välordnat av DP.Gunwor Larsson tillsammans med medlemmar i Västerviks IWC. 

Vi arbetade oss snabbt igenom föredragningslistan tack vare bra förberedelser av rådets VU. 

Protokollet kommer att finnas på hemsidan. 

De inskickade svaren på frågorna som klubbarna svarat på gicks igenom och det beslutades 

att: 

a/ Vårt internationelle projekt blev Garissa 

b/ Våra avtal med både Tullverket och Silviahemmet ska förnyas 

c/ De tryckta matriklarna blir kvar till nästa Convention, då nytt beslut skall tas. 

d/ IIW- presidenten ska bjudas in till vänskapsmötet i Tällberg 2020 

Årets narkotika/vapensökhund blev retrievern/labradoren ”Boy” 5 år gammal, som dessutom 

är en IW-hund. De två senaste åren har ju ”Zack” blivit årets hund och han har i år gjort störst 

samhällsnytta. ”Zack” söker endast narkotika medan ”Boy” söker både vapen och droger. 

 

Många frågor behandlades när det gäller nomineringar, ekonomi och vitalisering. (se 

protokollet). 

 

En oväntad konsert fick vi möjlighet att ta del av efter lördagens arbete. Mozarts ”Requiem” 

framfördes i S:t Petri kyrka innan det var dags för avslutande middag på Björn Ulveus nya 

restaurant på Slottsholmen.  

 

Jag uppmanar alla medlemmar att vända upp och ner på alla stenar för att hitta nya 

distriktsfunktionärer. Det är både roligt och lärorikt att vara med i styrelsen!!! 

 

Sist men inte minst önskar jag Er alla en välförtjänt paus i arbetet. Advent och Jul står för 

dörren och sedan ser jag fram emot ett Nytt År under vårt motto Vänskap, Hjälpsamhet och 

Internationell förståelse. 
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En riktigt GOD JUL! 

Ing-Marie Lisecke 

Ing-Marie Lisecke 
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