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RÅDSPRESIDENTEN
Kära Inner Wheel-vänner!
Den varma sköna sommaren är ett minne blott, men 
batterierna är laddade och vi är redo för ett nytt Inner 
Wheel-år med många nya spännande och givande mö-
ten. Och förhoppningsvis många nya medlemmar. Ni 
ska alla känna er varmt välkomna!

   Många av oss är nya på våra poster och kanske lite 
fundersamma hur vi ska klara av våra arbetsuppgifter, 
men så har det nog alltid varit. Var och en måste få göra 
på sitt vis. Inget kan vara helt fel. De flesta har dessutom 
tyckt att det varit jättetrevligt och som jag brukar tjata;  
ju mer man engagera sig desto roligare blir det. Så blir 
du tillfrågad om att vara med i en styrelse, ställ upp.  Du 
kommer inte att ångra dig! 

    Årets tema från vår nya världspresident Abha Guptas 
är ”Light the Path” vilket kan översättas med att vi ska 
lysa upp vägen och hjälpa varandra på alla sätt och få IW 
att fortsätta vara ett starkt nätverk för alla kvinnor över 
hela världen.

   Jag har tillsammans 
med past rådspresident/
nationalrepresentant 
Kristina Andersson va-
rit på European Mee-
ting i Malmö under 
mina första dagar som 
rådspresident i början 
av juli. Där träffades 28 
kvinnor från 14 euro-
peiska länder för diskussioner om bland annat kvinnors 
rätt i världen. Vi diskuterade också de proposals som 
kommer att tas upp till röstning på Convention i Kö-
penhamn i maj nästa år.

   Några dagar i augusti träffades distriktens VU och 
rådets VU för att gå igenom arbetsuppgifter för klubbar 
och distrikt för innevarande verksamhetsår. Vi lärde kän-
na varandra och hade fina och intensiva dagar tillsam-
mans under trevliga former. Vi diskuterade flitigt hur vi 
ska komma framåt och stärka Inner Wheel, hur vi ska bli 
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Överskottet går till svenska IW:s sti-
pendiefond för Silviasystrar under 
utbildning i demenssjukvård.

flera och hur vi ska få flera att enga-
gera sig och känna sig delaktiga i våra 
klubbar och distrikt. Vi gick igenom 
både Stadgar och Handbok, våra nya 
Branding Guidelines samt diskute-
rade gemensamma glädjeämnen och 
problem.  Vi fick lära oss hur vi ska 
förbereda röstning av Proposals inför 
Convention och hur röstningen går 
till på plats.

   Mina distriktsbesök börjar på all-
var i höst och jag ser verkligen fram 
emot att få träffa så många som möj-
ligt av er då. Jag hoppas också att få 
träffa många av er på Convention i 

SIWR:s hjälpprojekt
Ekonomisk redovisning

vår. På våra Conventions brukar tu-
sentals Inner Wheel-are träffas vart 
tredje år för att umgås, trivas och 
diskutera viktiga kvinnofrågor. Passa 
på att åka nästa år. Det är inte ofta 
Convention hålls på så nära håll. Du 
tjänar på att anmäla dig för den 1 ok-
tober. Och gå gärna in på vår hemsi-
da och titta på de Proposals som ska 
behandlas på Convention och alla 
andra nyheter som finns där.

Lycka till med ert arbete i klubbar 
och distrikt och glöm inte att vi ska 
trivas och ha roligt tillsammans!

Kerstin Jonson

OBS! Absolut 
sista dag för 

insändande av 
manuskript till 
IW-Nytt 4 är 
den 3 nov.

Redaktörens ruta
Sommaren lider mot sitt slut, 

men den har trots det varma 
vädret varit ovanligt fylld av 
IW-aktiviteter. På det europe-
iska planet har ett välbesökt 
möte mellan nationalrepresen-
tanter ägt rum i Malmö, på det 
nationella ett likaledes välbesökt 
informationsmöte anordnats på 
Frösundavik och sist, men inte 
minst, har enskilda klubbar träf-
fat sina vänner. 

   Nya funktionärer har tagit 
vid och uppställningen inom 
rådet och distrikten finns att 
beskåda på sista sidan. Nu är 
det dags att påbörja det nya 
verksamhetsåret och kanske kan 
många klubbar känna sig inspi-
rerade av Boden och Västervik, 
där Inner Wheel fått flera nya 
medlemmar. Jag ser framemot 
att kunna publicera flera sådana 
rapporter! 

Lycka till!
Anita Nordqvist

Insamlade medel:
2013-07-01 – 2014-06-30.
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WEBMASTER,
Elisabeth von Friesendorff, 
D 239, evf@lm.lrf.se

IT-SAMORDNARE,
Margareta Westesson, D236
margareta.westesson@bredband.net

EM besöker Malmö Rådhus
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Kära Inner Wheel vänner!
Mitt tredje år i rådet har nu påbörjats med ett viktigt och 
intressant uppdrag som nationalrepresentant/rådets inter-
nationella service organ (RISO) och företrädare för årets 
Internationella Inner Wheel president, som det står i hand-
boken. 
   I början av verksamhetsåret anlände ett brev från vår 
världspresident Abha Gupta från Delhi Central i Indien. 
Hennes tema för 2014-2015 är ”LIGHT THE PATH”. I 
brevet beskriver hon temats betydelse. Hon uppmanar oss 
att ”Lysa upp vägen” för framtiden, för respekt och erkän-
nande av kvinnan, för god hälsa för alla, för bättre världs-
ordning, för lyckligare framtid för barnen, för utbildning av 
nästa generation och för renare och grönare miljö genom 
vår värdegrund vänskap, hjälpsamhet och internationell för-
ståelse. IIWP Apha Guptas fullständiga brev finns att läsa 
översatt till svenska på vår hemsida (klicka under fotot).
   En tävling och utställning inför Convention är utlyst om 
att ta det bästa fotot som belyser temat ”Ligtht the Path”. 
Annonsen finns i detta nummer av tidningen (svensk över-
sättning finns på hemsidan). Låt dig inspireras av temat och 
sänd in ditt foto till admin@internationalinnerwheel.org 
senast 31 december 2014!
   I juli deltog rådspresident Kerstin Jonson och jag i Eu-

ropean Meeting i Malmö som 
Board Director Christine Berg-
gren organiserat för oss 28 del-
tagare från 14 Europeiska län-
der. Mötet i år innehöll till stor 
del genomgång av motioner 
inför Convention 2015. Flera 
anföranden hölls bl. a. rappor-
terade BD Hannele Karhunen, 
Finland från Internationella 
IW-konferensen ”Women for Europe 5”. Konferensen 
handlade om miljö, att arbeta för en hållbar planet för våra 
barn. IW som är en av världens största kvinnoorganisationer 
har stora möjligheter att internationellt och lokalt kunna 
påverka världens utveckling genom utbildning som att för-
medla kunskap när det gäller rent vatten, luftkvalitet, för-
bättrad hälsa och hållbar användning av naturens resurser. 
Nästa konferens i detta omfattande ämne hålls den 18-19 
oktober 2014 av IW i Varna, Bulgarien. Alla IW-medlem-
mar kan delta i konferensen. Inbjudan finns på hemsidan 
under nationalrepresentanten.
Under Convention 2015 i Köpenhamn kommer sympo-
sium hållas i ovanstående ämne - Inner Wheel towards a 
Greener Planet. 
   Alla klubbar och distrikt har nu ett viktigt arbete inför 
Convention 2015, att förbereda vilka motioner (29 st.) som 
ska röstas ja eller nej på samt om klubbens president och 
distriktets president kommer att delta i Convention och 
rösta eller om en Proxy Vote Holder ska utses. Nu hoppas 
jag att riktigt många svenska IW-are kommer att delta i 
Convention 2015 eftersom den äger rum i vårt grannland 
Danmark. 
   Spännande är om hjälpprojektet Happier Futures kom-
mer att fortsätt ytterligare tre år, vilket bestäms på Con-
vention. Vårt hjälpprojekt Garissa, som är vårt Happier 
Futures-projekt, fortsätter som tidigare med stöd till det 
väl fungerande flickhemmet med 107 flickor och skolan 
med ytterligare 300 flickor samt den så viktiga kampen mot 
kvinnlig omskärelse. 
Under mitt presidentår hade jag förmånen att delta i Lä-
karbankens styrelsemöten, som gav en fördjupad inblick i 
hur det ser ut i de delar av Kenya där IW-doktorerna utför 
ett enastående professionellt hjälparbete inom sjukvården. 
Projektet Narkotikasökhundarna fortsätter även det som 
tidigare.
   Tack alla IW-medlemmar för stora insamlade gåvor till 
våra hjälpprojekt under 2013-2014!
   Nu önskar jag alla IW-medlemmar ett mycket givande, 
trevligt och roligt verksamhetsår!

Med Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse
Kristina Andersson

NATIONALREPRESENTANTEN
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EUROPEISKT MÖTE I MALMÖ

I år var det Sveriges tur att ta på sig värdskapet för Inner 
Wheels European Meeting. Board Director Christine Berg-
gren visade upp sin stad, Malmö, för de 28 deltagare från 
14 länder, som antagit inbjudan och rest till vår sydligaste 
metropol. 2006 kom det första förslaget om ett gemensamt 
IW-möte från Italien och redan året därpå bestämdes det 
att mötet skulle bli årligen återkommande och sedan har 
det rullat på med olika länder som värdar. Deltar gör natio-
nalrepresentanter och inkommande nationalrepresentanter.

Årets upplaga av EM hade många punkter på agendan. 
Under två och en halv dag diskuterades det viktiga frågor. 
Med Convention alldeles inpå knutarna om mindre än 
ett år ägnades en dag åt genomgång av motioner och änd-
ringsförslag. Undertecknad (sekreterare) skrev så fingertop-
parna glödde medan diskussionerna var livliga och många 
intressanta åsikter framfördes. En viktig fråga som ägnades 
mycket tid handlade om antalet Board Directors. Det är ju 
inte första gången den frågan har kommit upp på Conven-
tion-agendan!  European Meeting är ett diskussionsmöte 
och inga beslut fattas naturligtvis där. Fokus ligger på att 

lyssna på varandras åsikter och på så sätt få en fullödigare 
bild av vilka följder olika beslut på Convention kan få för 
vår organisation.

Dag två var de enskilda föredragens dag. Alla ämnen kän-
des mycket angelägna för Inner Wheel, då de handlade om 
kvinnors situation i världen eller hur vi kan avhjälpa det 
medlemstapp många av våra länder känner av. Även en färsk 
rapport från vår speciella observatör i F.N. lästes upp.

   Självaste ”borgmästaren” tog på sig rollen som guide 
och visade stolt upp sin stad, som imponerade med alla sina 
gröna områden, sin gamla medeltida bebyggelse och inte 
minst de nya stadsdelar som vuxit upp där de gamla klas-
siska industrierna låg en gång. Vi fick till och med ta hissen 
längst upp i Turning Torso och kunde därifrån se åtta mil i 
alla väderstreck. Det kändes häftigt. 

Avsked togs under förmiddagen den sista dagen och alla 
var mycket nöjda med de utomordentliga arrangemang, 
som Christine varit ansvarig för. Nästa möte blir i England 
i september 2015.

Anita Nordqvist
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LENA SVIDEN 
– NOV/DEC 2013

CATHARINA WEMAN-PERSSON 
– FEB/MARS 2014

BIRGITTA FREDRIKSSON 
– MARS/APRIL 2014

AGNES GYÖFFRY 
– JULI/AUG 2013

IW-DOKTORN
Rapport till Inner Wheel om Inner Wheeldoktorerna under 

verksamhetsåret 2013/2014. Följande läkare har varit IW-doktorer: 

Agnes jobbar i vanli-
ga fall på en vårdcen-
tral i Skövde och var 
på Maseno jeeplinje i 
juli/aug 2013. Hon 
var IW läkare också 
under 2012. 

UTDRAG UR HENNES RAPPORT:
Jag hade mellan 30 – 80 patienter per dag, i genomsnitt 
55 per dag. De flesta barn som sökte för malaria, luft-
vägsinfektioner och hudinfektioner. Däremot så verkar 
HIV smittan minska, vi har färre patienter med HIV/
AIDS nu. I år hade jag tillgång till en enkel blodsock-
ermätare och jag började använda den för krångliga och 
diffusa fall. Vi upptäckte då minst 5 stycken diabetespa-
tienter som sökt vård flera gånger men varit felbehand-
lade tidigare.

Lena är pensionerad 
läkare från Stock-
holm och var på 
Ugujna jeepline. 
Hon har varit ut som 
jeepläkare många 
gånger tidigare.

UTDRAG UR HENNES RAPPORT:
 Malaria dominerad helt, cirka 40 % av patienterna hade 
malaria och en del var riktigt sjuka. En del barn fick vi 
skicka till sjukhus för behandling eftersom de behövdes 
läggas in. Vi planerade klinikerna så att vi kunde börja 
med att informera patienterna om nutrition - nyttig mat, 
hygien och vikten av att hålla sig ren och olika sjukdo-
mar. Det är bra att kunna förebygga sjukdomar också.  

Catharina är 
distriktsläkare i 
Kristianstad och var 
som jeepläkare på 
Ugunja jeeplinje för 
andra gången.

UTDRAG UR HENNES RAPPORT:
 40% malaria, bakterieinfektioner var mycket vanliga till 
exempel infekterade sårskador på barn. Det är bra över-
sättare och ett bra team på jeeplinjen. Varje måndag hade 
vi en utbildningsträff med teamet, vi gick igenom teman 
som öroninflammationer, värk och värkbehandling, nu-
trition och första hjälpen.

Birgitta är distrikts-
läkare i Malmö och 
var jeepläkare på 
Maseno jeeplinje, 
hon har också varit 
ute många gånger 
tidigare.

UTDRAG UR HENNES RAPPORT:
Den vanligaste sjukdomen var malaria, för både barn och 
vuxna. Av 479 patienter hade 182 malaria och 90 av dem 
var under 5 år. Många barn fick också behandling mot 
mask i magen. Tre barn led av svår undernäring, två hade 
utvecklat marasmus (brist på mat/energi) och en kwashi-
orkor (brist på protein). Den senare fick bra behadling på 
sjukhus. Sjuksköterskan Sarah, som hade en barnavård 
mottagning för mammor och barn (vaccinering, uppfölj-
ning av nyfödda barn, etc.) kunde också hjälpa mig att 
bedöma patienter när de behövdes. Jag vill tack Inner 
Wheel för att de sponsrat mig och gjort det möjligt för 
mig att jobba i Kenya igen. Jag ser redan framemot mitt 
nästa uppdrag som jeepläkare i Kenya.



ALLMÄN INFORMATION OM JEEPLINJERNA:  
Mellan 35-40% av patienter är under 5 år, 40% är flickor och kvinnor över fem år och cirka 20% är pojkar/män över fem år. Att 
speciellt nå målgruppen barn och mammor har därför fungerat bra. De har fått vård för främst malaria, hudsjukdomar, lungin-
flammation, virusinfektioner. Malaria och lunginflammationer är ofta livshotande för små barn. Cirka hälften av patienterna som 
kommer till kliniken testas för malaria, av dessa har 54% malaria, men bland barn under 5 år är siffran 70% av de testade. Antalet 
som testas för HIV/AIDS har gått ner i jämförelse med tidigare år och av de som testas är endast 10% HIV positiva. Detta är ett 
tecken på att information om sjukdomen når ut,  stigman runt sjukdomen har minskat och strategin med bromsmediciner har bör-
jat att fungera. Men på en av jeeplinjerna var 25% av de testade flickorna under 5 år positiva. Det var mycket viktigt att ha kunnat 
identifiera dessa barn samt mammorna som antagligen smittat dem vid förlossningen. De kunde då komma under behandling med 
bromsmediciner. 

Utbildning och det förebyggande arbetet är en viktig del av uppgifterna för jeeplinjerna. För att förebygga malaria distribuera-
des 1 210 myggnät. Cirka 3 000 vaccineringar genomfördes och 271 barn kunde vaccineras klart på klinikerna, de fick alltså intyg 
på att ha fått alla rekommenderade vaccinationer. Cirka 600 mammor fick någon sorts preventivmedel och drygt 400 kom på 
barnavårdsuppföljning och kontroll. 

Rotarys Läkarbank tackar Inner Wheel så mycket för bidraget till verksamheten.

Temperaturen var hög, både utomhus och inomhus, när 64 
innerwheelare träffades på den årliga upptakten för nya di-
striktsfunktionärer på Frösundavik. Mötets värd, Rådspre-
sident Kerstin Jonson, gladdes särskilt åt att så många hade 
antagit inbjudan och poängterade vikten av att ju fler som 
kommer, desto fler frågetecken kan rätas ut inför arbetet i 
det egna distriktet.

Margareta Wesslau och Christina Persson presenterade en 
analys av vår medlemssituation och därmed vår organisa-
tions framtid. Dystra siffror lyste svart, men allt gick inte i 
moll. 3 av våra distrikt visade en uppåtgående tendens med 
en nettoökning av antalet medlemmar. Se sid 17. Allt detta 
diskuterades sedan på mötet och kanske planterades en del 
frön, som kan bära frukt i framtiden. 

Convention i Köpenhamn var ett givet ämne, eftersom 
det närmar snabbt. Hur gör vi med proposals? Vad gör en 
Proxy Vote Holder rent praktiskt? Detta, bland annat, var 
frågor som behandlades. 

Från vårt huvudkontor i England har skickats ut s.k. 
Branding Guidelines. Där finns praktiska regler för Inner 
Wheels varumärke. Det gäller förstås emblemet, men även 
andra frågor.  Eftersom vi är en världsomspännande orga-
nisation är det viktigt för oss alla att vi presenterar oss utåt 
på samma sätt. Branding Guidelines finns både på original-
språk och i översättning på vår hemsida. 

INFORMATIONSMÖTET I FRÖSUNDAVIK 9 – 10 AUGUSTI
Grupparbeten genomfördes med ämnet Hitta rätt i 

Handboken. Många vänskapsband knöts i dessa lite min-
dre grupper och de förstärktes genom trevlig samvaro under 
måltiderna. Kerstin Jonson hade inbjudit en god vän och 
konstnär, Aja Murray Thorén, som berättade om sitt bro-
kiga konstnärsliv under lördagskvällens middag. Hon målar 
och skriver både prosa och poesi. Vi fick se ett urval av hen-
nes alster och jag fastnade särskilt för en tänkvärd dikt, som 
jag presenterar härintill.

När söndagslunchen var avslutad begav sig deltagarna 
hemåt, förhoppningsvis stärkta i sina roller som distrikts-
funktionärer och glada över den fina gemenskap, de fått ta 
del av.

Anita Nordqvist
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Aja Murray Thorén 
berättar.

Möte pågår. Dikt av Aja Murray Thorén
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Vad är väl ett 
IW-möte en 
helt vanligt 
tisdag i maj 
månad? 

Tja, det 
skulle kunna 
vara ett ur-
trist föredrag 
av en urtrist 
föredragshål-

lare bland gråa urtrista damer där enda färgklicken är det 
lilafärgade håret…

Eller så kan det vara en alldeles, alldeles underbar glädje-
fylld tisdag där det vimlar av festklädda damer i hatt, det 
bubblar i glasen och glimmar på både händer och i ögon 
och stämningen är på topp. När Karlstadklubben firade 
sitt 50 års jubileum på residenset sprudlade det verkligen 
i både glas och kroppar. Kvällen började med bubblor, 
mingel och snittar under tiden som ett bildspel rullade 
med kort från 25 års jubiléet. Med lite skymningsbelys-
ning och något nedsatt syn var det ingen som kunde ana 
att det gått 25 år sedan ”sist”.

Till vår stora glädje hade vi besök av närliggande klub-
bar, Filipstad, Karlskoga/Degerfors, Arboga och Hagfors. 
Gåvor till välgörande ändamål och gratulationshälsning-
ar överräcktes. Dessutom hedrade oss både distrikts-
president Agneta Svensson och rådspresident Kristina 

KARLSTAD IWC FYLLER 50 ÅR 
Andersson med sin närvaro. President Kerstin Alfraeus-
Lindgren mottog en ny 50-årskedja, som överräcktes av 
distriktspresidenten och rådspresidenten delade ut ett 
Silviastipendium på 

10 000 kronor till sjuksköterskan Ann Rathsman från 
Arvika som fördjupat sin kunskap inom demenssjukvår-
den. Det har skett en fantastisk utveckling inom om-
vårdnaden av demenssjuka och detta är något som Ann 
verkligen brinner för. 

4 Inner Wheelare som var med vid chartrandet av 
Karlstad klubben var tillika med under 50 års jubileet 
och höll varsitt tal med ”minnen från förr”  -  Koula 
Gille, Ingrid Hemmingson, Anita Marcusson-Ståhl och 
Ingegerd Peterson. Både charterkvällen, 25-årsjubileet, 
olika Conventions och hjälpprojekt berördes. Ingrid 
Nordwall, som är ett år yngre i klubben, höll också ett 
underhållande hyllningstal till klubben. En spontan ”In-
ner Wheel-kör” hoppade upp och sjöng ”Vår bästa tid 
är nu” vilket representerade stämningen under kvällen. 
Hela Karlstadklubben sprudlar för övrigt med sex ny-
förvärvade medlemmar under det senaste året och fem 
året dessförinnan. Vi har en närvaro på våra möten med 
bortåt 35 personer, en fulltalig styrelse, en ålderssprid-
ning mellan 47 och 91, dvs en oerhörd blandning av er-
farenhet tillsammans och sist men inte minst så har vi 
fantastiskt roligt och trevligt när vi träffas!

Håll i hatten allihop för nu lyfter Karlstadklubben mot 
nästa jubileum!

Eva Gille, sek.
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Ingela Westerberg Karlstad IWC och 
Karin Rydstad Hagfors firar med hatt

Cecilia Wiklund, 
som driver anlägg-
ningen i egen regi 
sedan två år tillbaka, 
hälsade välkommen 
och Peter Johansson, 
som står för caféet 
och presentbutiken, 
bjöd på en god soppa 
och bröd. 

Efter måltiden berättade Cecilia om verksamheten. 
Hon har en gedigen utbildning som trädgårdstekniker 
och redan 2001 drog hon igång trädgårdsrehabilitering 
som medel mot stressrelaterad ohälsa, men då i lands-

DEN 8 MAJ BESÖKTE MÖRSIL - ÅRE IWC 
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGEN FRÖJAS TRÄDGÅRDAR 

tingets regi. Att arbeta med levande växter i lugn miljö 
stimulerar alla sinnen: man luktar, smakar, doftar och 
hör. Hon berättade att många kommer med axlarna uppe 
vid öronen och hakan vid bröstet, men efter en tid i växt-
huset rinner stressen av dem. Det är också meningen att 
de själva ska komma med lösningar och förslag och det 
är ingen som övervakar att allt blir gjort på en viss tid. 

Man har även en lärlingsutbildning, idag med sju elev-
er, i samarbete med Lärlingslots/Regionförbundet Jämt-
lands Län samt Primrose. Det är mycket att prova och 
testa och inte så mycket traditionell lärarundervisning.

Här finns naturligtvis också krukväxter och plantor av 
olika slag liksom krukor och dylikt.

Ingalill Lundhag, sek.
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50-ÅRSJUBILEUM FÖR FALU IWC
Vid årets första riktigt härliga sommardag samlades 55 
personer, varav 18 herrar, från när och fjärran för att fira 
att en av landets största IW-klubbar fyller 50 år. Flera 
hedersgäster deltog i firandet bl.a rådspresident, vice 
rådspresident, distriktspresident och past distriktspresi-
dent samt Falu Rotaryklubbs president. Sex klubbar från 
distriktet hade också slutit upp för att fira ”storasyster” i 
Falun.    

Den unga musikgruppen Bävrarna från Bjursås bidrog 
till en trevlig upptakt på kvällen. President Ingrid Melin 
hälsade alla välkomna till jubileet. Spelmannen Ingemar 
Ihlis blåste in festligheterna i sin näverlur. Cariannas väl-
lagade och mycket uppskattade festbuffé varvades med 
allsång och spelmansmusik på såväl dragspel som fiol och 
bockhorn samt Stig Hellbergs saxofonspel. Många glada 
skratt hördes när allt blandades med roliga och sanna (?) 
dalahistorier.

Rådspresident Kristina Andersson gjorde i sitt tal till 
klubben en internationell tillbakablick över IW:s utveck-
ling samt överlämnade ett trearmat ljus. Distriktspresi-
dent Maj-Britt Wickberg, hemmaklubb Falu IWC, ta-
lade om faluklubbens utveckling och konstaterade att 19 
presidenter på olika nivåer, både tidigare och nuvarande, 
var närvarande kvällen till ära. Maj-Britt genomförde 
också en ljusceremoni med klubbens past president, pre-
sident och vice president, som symbol för dåtid-nutid-
framtid.

Flera gåvor från distriktets klubbar i form av stöd till 
hjälpprojekt i Falu IWC:s namn överlämnades. De hjälp-

projekt som faluklubben skänker pengar till är Narkoti-
kasökhundar, Garissa i nordöstra Kenya, Inner Wheel-
doktorn samt Barncancerföreningen. Samtliga fyra ro-
taryklubbar i Falun gav en gemensam penninggåva till 
jubilaren som bidrag till något av projekten.

Margitta Schelin/Maj-Britt Wickberg, klubbledamot 
resp DP.

Från vänster: Distriktspresident Maj-Britt Wickberg, rådspre-
sident Kristina Andersson, klubbpresident Ingrid Melin, vice 
rådspresident Kerstin Jonsson och vice klubbpresident Marga-
reta Nybelius.

Vi var tolv damer från Leksand-Rättvik Inner Wheel som 
samlades i den lilla gäststugan /caféet i handelsträdgår-
den, där det också fanns många intressanta böcker att 
titta i. Barbro Sannehag, nuvarande ägarinnan, välkom-
nade oss alla och berättade om tillkomsten av trädgården. 
Hennes farfar hade ett bryggeri i Stockholm där han träf-
fade farmodern och där föddes även Barbros far. Det var 
hårda tider i Stockholm under 30- och 40-talen och fa-
miljen flyttade därför till Övre Gärdsjö i Rättvik, där far-
modern var född, och köpte en gård. Från början odlades 
mest sådant som användes på gården. Men Barbros far-
far, som kom från Sörmland, känt för sina många vackra 
trädgårdar, var mycket intresserad av blommor och väx-

LEKSAND – RÄTTVIK IWC BESÖKER LEVINS HANDELSTRÄDGÅRD

ter och anlade därför början till handelsträdgården, som 
växte och växte. Barbros far tog så småningom över, och 
nu är det Barbro som fortsätter med odlingarna. Barbro 
läser gärna om gamla trädgårdar som funnits i Sverige 
och visade en bok ”Sveriges Trädgårdar”, där nästan alla 
Sveriges trädgårdar fanns dokumenterade, dock inte Le-
vins, då hennes farfar var sjuk när författarna åkte runt i 
Sverige och samlade in information. 

Vårens och sommarens spirande växter i växthusen 
gav oss inspiration att odla i våra egna trädgårdar och 
balkonglådor, och vi var många som köpte plantor och 
blommor. Innan vi avslutade kvällen fick var och en av 
oss en tomatplanta att ta med hem.

Marianne Spens, sekreterare
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SOMMARMÖTE PÅ VÄSTERVIKS MUSEUM

Västerviks museum Mars Makalös Annika Stagård

För andra året i rad arrangerade Västerviks IW ett som-
marmöte. Vi var 32 damer och två herrar som mötte upp 
på Kulbacken för att på museet se utställningen ”Mars 
Makalös, det marina 1500-talet”.  
   I museet möttes vi och hälsades välkomna av Adam 
Norman, vår guide, som visade oss in i den stora ut-
ställningssalen. Vårt intresse och vår nyfikenhet väcktes 
genast av hans entusiasm när han började berätta. Vi 
vandrade några hundra år tillbaka i tiden med hjälp av 
en karta, som visade på det politiska och handelsekono-
miska läget i Östersjöområdet på 1500-talet. Fartygstra-
fiken var mycket intensiv vid den här tiden, så det fanns 
gott om både krigsfartyg och handelsfartyg ute på havet.
   Han  berättade vidare att Gustav Vasa på 1520-talet 
byggde upp en  stor svensk flotta. Hans son, Erik den 
XIV, tog över efter sin far och påbörjade norr om Kalmar 
bygget av ett mycket stort fartyg;  ett skrytbygge som 
skulle visa hans makt. Fartyget kom att heta Mars och 
blev det största i världen vid den här tiden. Det kom 
också så småningom att kallas Makalös.
   Hon sjösattes 1563 och gick i maj, året därpå, ut i strid. 
I ett stort sjöslag antände fiendens kulor krutet ombord 

och fartyget sjönk vid Ölands norra udde.
   På 70 meters djup upptäcktes Mars 2011 av några 
dykare från Västervik. Dykningarna pågår än i dag och 
arbetet här räknas till världens i år största marinbiolo-
giska undersökning. Bara enstaka föremål har plockats 
upp och man har hittills mest dokumenterat genom att 
fotografera, scanna och filma i 3D.
   I en bassäng på museet förvaras några få föremål som 
bärgats från Mars. De ska återdeponeras på vrakplatsen 
efter noggrann dokumentation.
   Detta och mycket mer fick vi lära oss om 1500-talets 
sjötrafik på Östersjön i allmänhet och om Mars öde i 
synnerhet.Vi tackade Adam för en utmärkt och engage-
rande guidning.
   Därefter vandrade vi iväg till Saltmagasinet för lunch. 
Vår president, Karin Gunnarsson, hälsade oss välkomna 
till bords. Vi åt mycket gott, och kunde till kaffet njuta 
av Annika Stagårds fantastiskt vackra röst när hon sjöng 
några visor för oss.  
   Denna mycket trevliga och lärorika dag avslutades med 
att Karin avtackade Annika och önskade oss alla en fort-
satt trevlig sommar.

Anna Löthman, sek.

GRATTIS VÄSTERVIK!
På informationsmötet i Frösundavik hade jag turen att träf-
fa på Asta Nilsson, p klubbmästare I Västervik IWC och jag 
tog tillfället i akt att intervjua henne med anledning av det 
goda resultatet av nyförvärv av medlemmar.
I Västervik har man firat Inner Wheel-dagen på Gränsö 
slott och till den tillställningen bjudit in både rotarianer 
och andra gäster. Klubben har alltid valt en söndag för att 
så många gäster som möjligt skall kunna delta. Det har ofta 
varit läkare som tjänstgjort inom Läkare utan gränser och 
Rotarys läkarbank, där även IW-doktorn har sin hemvist, 
som har hållit föredrag om sin verksamhet. Detta har enga-
gerat och berört åhörarna och ofta resulterat i ett intresse av 

och en nyfikenhet om Inner 
Wheels verksamhet. Flera 
av de inbjudna har blivit 
imponerade av vår vänskap, 
hjälpsamhet och internatio-
nella nätverk. Därifrån har 
inte steget varit långt från 
att höra sig för om med-
lemskap. Klubben är nu 
den största i vårt land. 

Anita Nordqvist
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VÄSTERVIK INNER WHEEL FIRADE SINA 50 ÅR 
MED SÅNG, MUSIK OCH MÅNGA GLADA FÖRHOPPNINGAR INFÖR KOMMANDE ÅR

Den 10 maj var det dags att ta med bästa 
feststämningen och bege sig till Gränsö 
slott i Västervik för att fira klubbens 50 
första år. Många hade hörsammat in-
bjudan, såväl klubbmedlemmar som ro-
tarianer och gäster från när och fjärran. 
Särskilt roligt var att en av de ursprung-
liga medlemmarna, tillika klubbmästare 
startåren 1963-64, Liisi Faleborn kunde 
närvara liksom tidigare medlemmen 
Margareta Wirenfeldt, initiativtagare till 
narkotikasökhundarna.

Det fanns redan från start ett stort intresse för Inner 
Wheel i Västervik - klubben bildades den 17 februari 
1964 och bestod av hela 48 medlemmar. Charterfesten 
hölls den 5 juni samma år, då högtidstalaren avslutade 
med uppmaningen: Begin! The rest is easy! På senare tid 
har det också tillkommit allt fler medlemmar och jubi-
leumsdagen invigdes ytterligare tre, varför klubben nu 
nått det aktningsvärda antalet 90 medlemmar.

Mingel i den vackra försommarkvällen följdes av tal 
och hyllningar till klubben samt underhållning och 

allsång ledd av Roger Mörk samt 
en delikat sommarmeny kompone-
rad för att passa en jubilar. Kvällens 
höjdpunkt var dragning i det fan-
tastiska jubileumslotteriet, dit klub-
bens ”egna konstnärer” Raili Man-
nerla, Lillemor Bokström med make 
Jan Wiberg, Karin Gunnarsson och 
Britt-Marie Gustafsson skänkt såväl 
egna som andras verk - mycket upp-
skattade vinster. Lotteriet inbringade 

hela 5 400 kronor som skänkts till Vendela, kvinnojour-
en i Västervik och Narkotikasökhunden. 

Jubileumspresident Gunwor Larsson tog tacksamt 
emot alla gåvor som skänkts från övriga klubbar i distrikt 
241, SIWR samt Rotaryklubbarna i Västervik till Ga-
rissa, Narkotikasökhunden, Happier Futures och Kvin-
nojouren i Västervik.

Jubileumsdagen övergick i en av dessa fantastiska ljusa 
vårkvällar och avslutades med presidentskifte och avtack-
ning av avgående styrelseledamöter. Så ser vi fram mot 
nästa jubileum: The rest is easy ! 

Lisbeth Fagerqvist

Liisi Faleborn och MargaretaWirenfeldt

MYRENS GULD
Avesta Inner Wheel har besökt företaget Muddus Hjort-
ron som drivs av Lars och Katarina Hansson sedan 25 år 
tillbaka, För fyra år sedan flyttade de från Gällivare till 
Kolarbo Gård. Namnet Muddus kommer från en natio-
nalpark i Gällivare kommun.

Lars berättade att hjortron är basen i produktionen 
och den första produkten var en kärnfri hjortronmar-
melad, som fortfarande är den enda på marknaden. Hur 
man får den kärnfri är hemligt. Per år gör de ca 300 000 
enheter med sylter, marmelader och teer. Teer har f. ö. 
blivit en mycket stor produkt och till ishotellet i Jok-
kasjärvi har de tagit fram ett särskilt te, ”Ice Hotel Tea”, 
till gästernas förtjusning. Deras bärpuréer säljs till flera 
stora restauranger i Stockholm. En annan stor produkt 
är glögg i olika smaker, i dag produceras 70-80 000 flas-
kor per år. Originalet är ”viltglöggen” gjord på hjortron, 
tranbär, lingon och blåbär. Som kuriosa berättade Lars 
att en kvinna vid namn Mary Telin från Lakaträsk hade 
erbjudit honom sin mormors mors recept på viltglögg 
och det är det som gäller även i dag. Viltglöggen svarar 
för 40 % av inkomsterna. 

Katarina utbildades till chokladör 
i Gällivare av den kände konditorn 
och chokladören Jan Hedh. Hon 
har även fått Gastronomiska aka-
demiens pris för sin choklad. När 
produktionen var som störst gjorde 
hon ca 100 000 praliner i veckan. 

I företaget ingår förutom restaurang 
och café nu även Bed and Breakfast-verksam-
het. I fjol hade de 197 gästnätter med många utländska 
gäster, som tycker om den genuina dalamiljön och de ak-
tiviteter som erbjuds.

Lars berättade till sist om framtidsplaner för företaget. 
Förutom att de räknar med att bli självförsörjande på 
grönsaker till sin restaurang har de planterat äppelträd 
för bl. a. mustning och havtornsplantor för tillverkning 
av olika produkter. Dessutom ska de eco-certifiera sko-
gen och kravcertifiera åkrarna.

Katarina och Lars tackades med varsin ros för allt in-
tressant de låtit oss ta del av och för den goda maten 
med bl. a. spännande hjortronsyltscrêmefraicheröra och 
himmelska praliner.

Marita Ahnmark, sek
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BOLLNÄS – EDSBYN IWC BESÖKER KULTURHUS

Den 16 april besökte vi Bollnäs Kulturhus – det dyrbara, 
det omdiskuterade – men vi insåg snart att vi fått valuta 
för pengarna. Mycket av det som berör vår fritid, och 
mycket för det unga Bollnäs finns här. Verksamhetsche-
fen Patrik Nilsson började sin visning med ”The Heart of 
Bollnäs”, en digital installation i stora entrén av Niklas 

Höök och Tobias Eling som beskriver Bollnäs som hjär-
tat i kommunikationen med omvärlden-periferin. Det är 
dels en mural målning dels ett rörligt digitalt mönster i 
färg som dessutom binder ihop entrén och biblioteket. 
Huset rymmer mycket i dag. Förutom biblioteket med 
läshörnor för både barn och vuxna, informationsdisk 
för begivenheter och biljettköp finns här fritidsgård med 
plats för kök och fika, pingis, dans och läxläsning i vän-
tan på bussen hem. Kulturskolan finns också här med 
övningssalar för både sång och musik, salar med vikbara 
akustikväggar. Stora teatersalongen rymmer 580 platser 
och är utrustad med teleslinga och loger. Förutom ut-
rymmen för Mediacenter och kanslipersonal finns här 
rum, större eller mindre, att hyra för olika möten eller 
konferenser.  Vad sägs om den stora Peter Stormare-salen 
i källarplanet som kan ta emot 300 personer eller Ida-
Kristinarummet högt upp i huset. Mårten Andersson 
och Nils Blix har också fått ”egna” rum. Det senaste till-
skottet är Kulturkrogen som drivs av Pär Johansson från 
Växbo Krog.  

Birgitta R Mårtensson, sek

Bollnäs Edsbyn besöker Bollnäs kulturhus

En vacker vårkväll i april 
besökte Ovansiljans IW-
damer Kjell Jansons ateljé 
i Kråkberg. Kjell är kera-
miker och skulptör och 
började som lärling på 
Rörstrands porslinsfabrik 
i Lidköping. Senare blev 
han assistent åt Lisa Lars-
son, Stig Lindberg och 
Bernt Friberg på Gus-
tavsbergs konstavdelning, 

OVANSILJANS IWC
samtidigt som han bedrev kvällsstudier i skulptur på 
Konstfack i Stockholm. Efter en studieresa till USA och 
ett arbetsår som keramiker i Kanada startade han 1977 
krukmakeri i Stockholm. 1980 flyttade han till Mora, där 
han fortsatte med krukmakeri, men han blev mer och 
mer intresserad av skulptur och senare även glaskonst, 
vilket för närvarande är hans huvudsakliga sysselsättning 
och han har haft utställningar på många olika platser. Ef-
ter presentationen fick damerna se sig om i ateljén och i 
utställningslokalen, där många fantastiska glasskulpturer 
visades. En av medlemmarna passade till och med på att 
göra ett inköp.

Anette Knutz/Sekreterare

FRÄNSTA IWC upphör.  Låter enkelt men känns svårt.
Vi har alltid varit en liten klubb, vi bor ju i glesbygd, en 
liten men naggande god klubb. Vi har haft en fantastiskt 
fin sammanhållning och vi har gett, men också fått mas-
sor av vänskap och omtanke.  
   I 29 år har vi regelbundet träffats. Ätit gott och skrat-
tat mycket. Kämpat med stadgar och val. Röstat i alla de 
frågor som senare behandlats på Convention. Och vi har 
alla gillat samvaron. 
   Dessvärre blir glesbygden med tiden ännu glesare och 
så även vår lilla skara, till slut kom vi till den punkt där 

VI FALLER I ALLA FALL MED FLAGGAN I TOPP
det bara inte gick att rulla på IW-hjulet längre. Så nu 
upphör klubben – men in i det sista ville vi fortsätta 
vår hjälpverksamhet så för att vara våra känslor trogna 
så tömde vi kassan på drygt 8ooo kronor till Hospice i 
Sundsvall! Där gör de nytta.

   Så sammanfattningsvis – tack Inner Wheel – tack alla 
som vi mött i olika sammanhang o tack till hela distrik-
tet för allt kul genom åren!

Berith Bergman, en av de första och sista entusiasterna



INNER WHEEL NYTT 3/2014 | 13 

 Färden gick till Köping och Carl Wilhelm Sche-
eles museum.Vi guidades av GunnelWallquist, vår 
president. Efter en kort promenad, då vi fick se 
en del av den idylliska staden med så många väl-
bevarade hus från slutet av 1800talet, var det dags 
att se apoteksmuseet På museet fick vi en fascine-
rande och rolig berättelse om Köpings store veten-
skapsman, räknad som en av de största kemisterna 
i världen Vi blev först bjudna på en Scheeledrink! 
Den skulle symbolisera den ytterligt giftiga arse-
niksyran, som Scheele visade ett så stort intresse 
för och giftgrön till färgen var den! I sina mer än 
20 000 redovisade experiment kan man se att han 
upptäckt bla syre, fluor, klor, mangan, och av organiska 
syror bla vinsyra, oxalsyra och citronsyra. Scheele kom 
från Stralsund, född 1742, flyttade till Köping 1775 ef-
ter att ha lärt sig apotekaryrket först Göteborg, sedan i 
Malmö och Stockholm och Uppsala. Han blev förestån-
dare för Köpings apotek 1775. Att komma över ett apo-
teksprivilegium var inte lätt, men en möjlighet var att 
“konservera änkan” till en apotekare, d.v.s. gifta sig med 
henne Scheele köpte apoteket för 1333 riksdaler och 16 
skillingar. Gifte sig med änkan gjorde han först då han 

Med två års mellanrum träffar vi i Hagfors IWC 
vår norska vänklubb Nannestad IWC. Varannan 
gång hos dem i Norge och varannan gång hos oss 
i Sverige. Den 20 maj var det vår tur att ta emot 
de norska gästerna. Denna gång valde vi Karlstad 
som plats för vår dag tillsammans. En av anled-
ningarna till detta var att vi där kunde besöka 
Frimurarlogen – platsen för undertecknandet av 
unionsupplösningen mellan våra länder 1905.
   Medan vi intog förmiddagskaffe i en av de vackra 
salongerna fick vi lyssna på intressanta föredrag-
ningar, dels om husets och frimurarnas historia och verk-
samhet, dels om de spännande dagarna i augusti-sep-
tember 1905 då en fredlig lösning av unionsfrågan med 
stor möda arbetades fram mellan de svenska och norska 
delegationerna just på denna plats.
   Vi visades sedan runt i de pampiga lokalerna – särskilt 
den gyllene festsalen gjorde stort intryck på oss. Våra res-
pektive klubbpresidenter förevigades sittande i de stolar 
som 1905 användes av de båda statsministrarna, svenske 
Christian Lundeberg och norske Christian Michelsen – 

VÅRUTFLYKT FÖR VÄSTERÅS S:T ILIAN IWC

HAGFORS IWC – NORSKT VÄNKLUBBSBESÖK

märkte att hans hälsa sviktade, år 1886, men 3 dagar ef-
teråt dog han.
En fantastiskt rolig och lärorik dag fick vi tack vare att 
Gunnel en gång läste tyska och skulle skriva en uppsats. 
Hon bodde då i Köping och ja, varför inte samtidigt för-
djupa sig i stadens berömde man, tänkte Gunnel. Så fick 
vi möjlighet att få höra henne berätta med stor glädje och 
entusiasm om denne enastående man. Varmt tack Gun-
nel, från oss alla, för en så inspirerande dag.

Eva Anell, sek

betydligt mer vänskapligt sinnade än de!
    Efter en god lunch begav vi oss sedan till Lars Lerins 
akvarellmuseum på Sandgrund där vi imponerades av 
hans fantastiska målningar. Vi fick även en glimt av 
konstnären i egen hög person. Dagen avslutades med en 
gemytlig middag på krogen Bishop’s Arms. 
   Vi har nu träffats så många gånger att vi känner oss som 
verkligt gamla goda vänner som trivs och har roligt till-
sammans. Vi ser redan fram emot nästa vänklubbsmöte 
i Nannestad om två år. Kanske vi möts på Convention i 
Köpenhamn dessförinnan?

Britt Larnfelt, klubbpresident
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EFTER 40 ÅRS BREVKONTAKT BJUDER 
LIDINGÖ IWC IN BALLERUPS IWC PÅ BESÖK

I 40 år har Lidingö IWC och Ballerups IWC i Danmark brev-
växlat. Det var en nybliven ISO som fick kontakt 1974 och 
sedan dess har vi regelbundet brevväxlar och utbytt erfarenhe-
ter så att vi känner oss som gamla vänner. I höstas tog Bal-
lerups IWC beslutet att gå ur IW på grund av svårigheter med 
förnyelse. Ett inte ovanligt steg för många IW-klubbar också i 
Sverige.  Efter det beskedet beslöt Lidingöklubben att bjuda in 
Ballerups klubb till oss.
    Den 15 maj strålade solen för att välkomna de sju danskorna 
som hämtades vid Cityterminalen i centrala Stockholm. Vi 
skjutsade dem till Vasamuseet, där de blev guidade runt detta 
märkvärdigt bibehållna skepp. Det tog nästan två år att bygga 
Vasa 1626. Tusentals gamla ekar fälldes runt Stockholm och 
timmermän sågade och högg, smeder, repslagare och segelsöm-
mare arbetade från gryning till skymning. Gustav II Adolf be-
ställde dubbla kanonrader till de 64 kanonerna.  Det var en ny-
het för skeppsbyggaren. Vasa skulle bli det praktfullaste fartyget 
av alla. Masterna blev 50 meter höga och hundratals förgyllda 
och målade skulpturer prydde stäv och akter. Vi såg en illus-
trativ film om dramatiken när Vasa seglade ut från Slussen på 
sin jungfrufärd. Hon hann inte långt utan sjönk framför ögo-
nen på alla människor som skulle se detta märkvärdiga skepp. 
Hur olyckan kunde ske berodde på flera faktorer men ingen 
blev dömd. Skeppet blev rankt med dubbla kanonrader och 

kaptenen borde ha låtit stänga 
kanonportarna. Museet har lagt 
ner mycket arbete på att på ett 
pedagogiskt sätt visa hur livet kan 
ha tett sig ombord. Vi trädde in i 
ett rum som iordninggjorts som 
ett undre däck med kanoner och 
sovplatser för manskapet och man 
förstod hur det måste ha varit.
   Efter detta besök promenerade 
vi utefter kajen till Allmänna 
Gränd där färjan till Slussen av-
gick. En härlig båttur med Stock-
holm inlopp framför oss. Vi ryste 
när vi passerade just den plats där 
Vasaskeppet sjönk för att lyftas 
upp 450 år senare.  
   En av våra klubbmedlemmar 
guidade oss genom Gamla Stan 
upp till Stortorget. Där fick vi 
höra den hemska historien om 
Stockholms blodbad utfört av 
den danske kungen som vi kallar 
Kristian Tyrann men som dans-

karna kallar Kristian  Den Gode.
   Vi promenerade ner för Slottsbacken förbi Slottet och tog 
en buss som går genom vackra kvarter utefter vattnet och förbi 
hamnen till ändhållplatsen och bron till Lidingö. Våra danska 
vänner hämtades med bil och skjutsades till Foresta, Lidingös 
pampigaste hotell som för 100 år sedan byggdes som en med-
eltida borg.  Där fick de vila till vi hämtade dem för kvällens 
festmåltid i en av Lidingös äldsta gårdar väl rustad i 1700-tals-
stil. Tal hölls av Presidenterna Ulla Speldt och Louise Göthberg 
och av sin ISO-vän Hanne Havemann fick Gunilla Dessen ta 
emot ett kilo fin choklad till alla som förberett och jobbat med 
fest och arrangemang.
   Efter en lyckad kväll hämtades damerna till Lidingö Museum 
där dess ordförande tog emot dem och visade dem runt. Jag 
visade bilder och berättade kort om Lidingös historia. Så for vi 
vidare till Millesgården där vi guidades i underbart sommarvä-
der. Det är en oslagbar upplevelse att gå där bland Car Milles 
statyer och vackra planteringar i olika etager med utsikt över 
Värtans glittrande vatten och hela Stockholm som brer ut sig 
på andra sidan fjärden. Efter en god avslutande lunch på Fo-
resta med fönsterbord och utsikt över vattnet och Stockholm 
tog våra trevliga IW-vänner farväl av oss. Vi enades om att be-
tydelsen av Internationell förståelse fått ett mycket praktiskt 
uttryck i detta besök.

Gunilla Dessen, ISO
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VÄNSKAPSTRÄFF I NORGE

Från ett vårvackert och soligt Bohuslän åkte 15 glada IW-da-
mer i Kungshamn-Lysekil-Munkedal IWC till vårt grannland 
Norge.Vår Vänklubb Klöfta IW hade bjudit oss till Fredrikstads 
fästning ”Gamlebyen” och där på fästningsvallen mottogs vi 
med kaffe och kringla.

Dit kom också vår guide som gav oss en 
historisk tillbakablick om Norges histo-
ria men framförallt om hur Fredrikstad 
grundlades och hur och varför fästnings-
anläggningen grundlades.
   Därefter guidades vi runt i den gamla 
Fästningsbyn som nu är en liten ”kultur-
skatt” med gallerier och affärer i de gamla 
byggnaderna.
   Vid lunchen berättade Klöftas president 
om klubbens aktiviteter och vår president 
Gunvor Sjöblom tackade för den trevliga 
inbjudan med IW.s Rosenkort och berät-
tade om både detta projekt och om vår 
klubb- Kungshamn-Lysekil-Munkedal. 
Som tack sjöng vi, den från norska över-
satta, IW-sången som inleds med: 
Vi tror, vi tror på Inner Wheel, på vän-
skapsband som knytas vill….

   Vi avslutade vår trevliga Vänskapsträff med kaffe på ”Mor-
mors Café” och vinkade adjö till våra norska vänner med hopp 
om ett snart återseende.

Sonja Henriksson, v.sek
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Ulla-Britt Andersson började berätta om ”Läkeväxter på 
gott och ont”. Växter har länge varit ett stort intresse och 
hon arbetar numera bara med botanik.40 % av våra läke-
medel har sitt ursprung i naturen och 70-80 % av världens 
befolkning använder och utvecklar/utforskar/dokumenterar 
och utvärderar traditionella örtmediciner. 
   Ulla-Britt Andersson berättade om och visade mängder 
av bilder av växter, som på ett eller annat sätt används som 
läkemedel. En hel del kände vi igen, andra var helt nya och 
okända för oss. Nedan följer ett axplock av växter – ingen 
värdering för allt var lika in tressant! En mikrosvamp från 
Hardangervidda gör cyklosporin som förhindrar avstöt-
ning (används vid transplantationer). Snödroppar innehål-
ler ett ämne, som kan användas vid demens. Älggräs och 
vide (barken) innehåller salicylika (smärtstillande medel). 
Opium från vallmo finner vi i morfin/kodeinpreparat och i 
papaverin. Efedra innehåller efedrin och det känner vi igen 
från hostmediciner. Digitalis från fingerborgsblomma är 
nog också känt för de flesta som hjärtstärkande medel. Det 
använ des redan 1775. Penselmögel är också bekant: det ger 
oss penicillin. Den första behand lingen med penicillin gavs 
1940. Spikklubba innehåller hallucinogener (som kort ut-
tryckt kan ge störd sinnesuppfattning –farlig!)

KALMAR IWC - LÄKEVÄXTER PÅ GOTT OCH ONT  
   Idegran innehåller taxol som används i vissa cytostatika 
och då t.ex. vid bröstcancer. Gul sötväppling innehåller 
dikumarol, som är ett vanligt blodförtunnande medel. För 
att vi ska kunna använda växtbaserade läkemedel (vilka är 
mycket vanliga i t.ex. Tyskland) krävs noggranna studier el-
ler gammal beprövad erfarenhet. Det finns djävuls klo mot 
artros, johannesört mot depression (men med den tillråds 
stor försiktighet efter som den påverkar levern och därmed 
nedbrytning av andra läkemedel). Mycket vanlig är röd sol-
hatt, echinacea, som kan användas som kortvarig profylax 
och lindring av förkyl ning. Stormhatt är ”urgiftig”! Vår kära 
president berättade, att hon och hennes kamrater som barn 
åt av dem, ofta! Vi är tacksamma för att giftet kanske inte 
finns i precis alla exemplar! Nypon kan ses som ett kosttill-
skott. Placebo – inbillning? Placeboeffekten är stor, upp till 
50 %, har man visat i olika studier. Men det viktiga är ju att 
patienten blir bra, placebo eller ej. Ulla-Britt fick frågan om 
vin -  är det bra eller inte – egentligen? Och hur mycket? Ja, 
bra i vissa avseenden, inte så bra i andra – och det visste vi 
väl. Och tyvärr för oss kvinnor, påpekade Ulla-Britt, så gäl-
ler ½ dl per dag, inte mer! Männen kan få njuta av ca 1 ½ 
dl. Ingen jämställdhet här inte!

Hélène Landgren, sek
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GRATTIS BODEN!
Som ett inspirerande inslag i debatten om Inner Wheels 
krympande existens kan Bodens lyckade satsning på nya 
medlemmar tjäna. Åtta nya innerwheelare finns där sedan 
förra året, varav tre har rotaryanknytning och fem är utan 
sådan anknytning.  Eftersom Boden är en liten klubb är det 
en stor ökning procentuellt sett. Så här har klubben arbetat 
för detta goda resultat.

• En av klubbmästarna har skrivit referat från klubbmöten 
och skickat in dessa till de båda lokaltidningarna som 
färdiga artiklar med bilder. Tidningarna har publicerat 
dem. Någon form av upplysning om Inner Wheel, så-
som vem vi är, vilka våra ledord är och till vilket hjälpän-
damål det refererade mötet har samlat in pengar, har 
funnits med i texterna.

• Klubben har även tryckt upp egna foldrar med de egna 
funktionärernas namn och telefonnummer. En sjukgym-

nast som gästade klubben tog med foldrar till sin prak-
tik, där de fick uppmärksamhet.

• Vid O-ringens tävlingar har klubben gjort sig synlig.

• Välgörenhetskonsert tillsammans med Rotary har an-
ordnats.

• Självklart har klubbens medlemmar också vänt sig till 
kvinnor i den egna bekantskapskretsen.

All ovanstående information har 
past President Iréne Gröhn gett 
mig i en telefonintervju. Hennes 
avslutningsfras är: 
DET VIKTIGASTE ÄR 
ATT VI SYNS. 

Anita Nordqvist

D 232 Jasmine Ravaghi Skellefteå 
D 233 Birgitta Stadin Borlänge-Tunabygden 
 Inger Castenhag Ludvika 
 Barbro Kvist Ludvika 
 Elsa Lundmark Leksand-Rättvik
 Lilian Tharén Leksand-Rättvik

D 234 Irene Jensen Karlstad
 Lena Lindeman Karlstad
 Margoth Öqvist Karlstad

D 235 Ing-Mari Johansson Stockholm Ekerö
 Margaretha Alm Stockholm Nord-Östra 
 Vivan Nikula Mariehamn

D 236 Kristina Risenfors Mark
 Borghild Myrli Strömstad-Tanum
 Pia Fogelberg Trollhättan

NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA
D 239 Catarina Johannesson Hörby
 Kerstin Bjerborn Lund
 Margareta Frostberg Lund
 Anna-Karin Levenstam Lund
 Marianne Mellbourn Malmö
 Gunilla Claeson  Simrishamn  

D240 Ingrid Hansson Hässleholm
 Gerd Sjöstrand Hässleholm

D 241 Britt Helgesson-Öster Linköping
 Gunilla Stockman Linköping
 Emma Stockman Jonsson Linköping
 Anne Westrin Vimmerby
 Birgitta Källmark Västervik
 Kersti Ljungberg Västervik
 Anita Telje-Andersson Västervik

D 232 Kerstin Nilsson-Malmberg Luleå 04-14

D 235 Bodil Klein Bjärås Nyköping Öster 90-14
 Lillemor Nyström Stockholm Ekerö  04-14
 Barbro Carlnäs Stockholm Nord-Östra  84-14
 Maj-Britt Wickman Visby       88-14

D 239 Ingemo Ottosson Eslöv 00-14
 Marie Wallman Höganäs 76-14
 Siv Hagman Malmö Kirseberg 12-14
 Rigmor Tryding Simrishamn 74-14
  
D 241 Barbro Svanfeldt Kalmar  88-14
 Britt-Marie Swensson Norrköping Norra   82-14
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D 239 Catarina Johannesson Hörby
 Kerstin Bjerborn Lund
 Margareta Frostberg Lund
 Anna-Karin Levenstam Lund
 Marianne Mellbourn Malmö
 Gunilla Claeson  Simrishamn  

D240 Ingrid Hansson Hässleholm
 Gerd Sjöstrand Hässleholm

D 241 Britt Helgesson-Öster Linköping
 Gunilla Stockman Linköping
 Emma Stockman Jonsson Linköping
 Anne Westrin Vimmerby
 Birgitta Källmark Västervik
 Kersti Ljungberg Västervik
 Anita Telje-Andersson Västervik

En strålande vacker junidag mottog jag, tillsammans med 
15 andra sjuksköterskor från hela Sverige, diplom och 
brosch ur Drottning Silvias hand vid en högtidlig ceremoni 
på Silviahemmet, Drottningholm. Efter 1 års studier kunde 
vi nu titulera oss Silviasjuksköterskor. 

   Utbildningen som är en specialistsjuksköterskeutbildning 
med inriktning demensvård, har tillkommit genom ett nära 
samarbete mellan Stiftelsen Silviahemmet och Sophiahem-
met Högskola. Syftet är att bidra till utvecklingen av fram-
tidens demensvård. Utbildningen har ett tydligt omvård-
nadsperspektiv och utgår ifrån den palliativa vårdfilosofin, 
en filosofi som Silviahemmet arbetat utifrån sedan 1996. 
Den palliativa vårdfilosofin betonar att lindra när sjukdo-
men inte går att bota och innefattar symtomkontroll, kom-
munikation och relationer, teamarbete och stöd till närstå-
ende. Utbildningens fokus ligger på god omvårdnad vid 
demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare 
för en god vård. Målet med utbildningen är att inhämta för-
djupade kunskaper inom demensvård och komplexa vårdsi-
tuationer i syfte att skapa förutsättningar för högsta möjliga 
livskvalitet hos människor med demenssjukdom och deras 

närstående. Utbildningen bedrivs på halvfart, vilket gör det 
möjligt för de flesta att studera parallellt med sitt yrkesar-
bete. 

   Jag arbetar sedan några år som demenssjuksköterska i Ar-
vika kommun och hade känt en längtan efter att fördjupa 
och förankra mina kunskaper inom demensområdet. Silvia-
utbildningen är unik i landet och det var en dröm för mig 
att få gå den.  Jag kollade med min arbetsgivare om det 
fanns möjlighet att få utbildningen betald. Den är nämligen 
en uppdragsutbildning och skulle kosta cirka 54 000 exklu-
sive moms, dessutom tillkom förstås litteratur, resor och up-
pehälle. Jag fick avslag på den förfrågan och då följde några 
månaders funderande på om jag skulle bekosta allt detta 
själv och om jag skulle orka arbeta heltid och studera halvtid 
samtidigt. Men jag bestämde mig för att söka trots allt och 
det ångrar jag inte på något sätt. Det år som gått har varit 
oerhört spännande och inspirerande. Vi har arbetat grupp-
vis via virtuella medier och även träffats på Sophiahemmet 
Högskola varannan månad för att redovisa arbeten, höra 
föreläsningar och framförallt diskutera och reflektera runt 
demensvård, allt för att fördjupa våra kunskaper och utbyta 
erfarenheter.          Utbildningen har mycket duktiga lärare 
och förläsarna är av hög klass. Jag vill särskilt framhålla vår 
kursledare Ulla Tunedal som med ett fantastiskt kunnande 
och lugn alltid stöttade oss. 

   Efter en termins studier fick jag tips från vår kursadmi-
nistratör om att söka Svenska Inner Wheel rådets Silvia-
stipendium. När jag blev uppringd av rådspresident Kris-
tina Andersson blev jag förstås fantastiskt glad och hedrad. 
Stipendiet var verkligen ett välkommet bidrag. Tack än en 
gång! Jag är mycket glad och stolt över att ha genomfört 
utbildningen och få bära titeln Silviasjuksköterska. 

Ann Rathsman, Silviasjuksköterska

BREV FRÅN EN AV 
VÅRA SILVIASTIPENDIATER

Detta är medlemssituationen under 
årens lopp, men kurvan har börjat 
plana ut, så det finns hopp!

Diagrammet är utformat av 
Margareta Wesslau med hjälp av 
uppgifter från Anita Kierkegaard.

MEDLEMSANTAL
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NYCKELPIGORNAS TRÄFF I SUNNANSJÖ
Sunnansjö i Medelpad fick Nyckelpigorna uppleva un-
der några härliga dagar i augusti. 

Rut Bodén guidade oss i sitt vackra landskap till diverse 
sevärdheter och sparade inga krafter på att göra årets 
besök till en höjdpunkt för oss alla. Thaitempel, konst-
närsbesök, Vildhussens avtryck i naturen, spa under blå 
himmel och egentillverkad måltid i gammal timmer-
stuga. Underbart!

Anita Nordqvist
Rut kommer med godsaker.

INNER WHEEL GOLF I DISTRIKT 239
Distrikt 239 inbjuder till

höstens Inner-Wheel Golf.
RYA golfbana den 2 oktober 2014.

Spelform: Poängbogey · Avgift 485 kronor 
(greenfee, frukost, middag, kaffe med kaka och priser)

Anmälan senast den 21 september 
genom att sätta in avgiften

på bankkonto 3029 57 11566 i NORDEA.
Golf ID och IW-klubb till: Ingrid Hofmann   

mail: ingrid.hofmann@telia.com
tel: 0708-588046

Startlista skickas till varje anmäld spelare.

Hjärtligt välkomna till en trevlig 
dag på golfbanan!

Ingrid Hofmann och Ingelöf Bjärenstam
Landskrona Citadell IWC

Torsdagen den 22 maj i strålande vårväder på 
Tomelillas vackra golfplats träffades 23 glada 
Inner Wheel damer för att svinga klubban inför 
vårens IW-golf.

Vi spelade poängbogey och en tävling om 
närmast flagg och längsta drive.
Vinnare blev 
A:klassen, Gunille Dieterle, Malmö IWC
B:klassen, Eva Seeger, Svedala-Bara IWC
Längsta drive:    
A:klassen, Gunilla Dieterle, Malmö IWC
B:klassen, Kerstin Lindqvist, Ystads IWC
Närmast flagg:  A:klassen, Monica Green, 
Burlövs IWC 

Tyvärr lyckades ingen i B-klassen komma på green.  
Efter spel åt vi en god middag bestående av Wallenbergare och till kaffet blev 
det prisutdelning med många fina priser.
Undertecknade vill tacka alla entusiastiska IW-golfare för ert deltagande och 
önskar alla hjärtligt välkomna till höstens IW-golf som spelas den 2 oktober på 
RYA golfklubb.

Ingrid Hofmann och Ingelöf Bjärenstam
Landskrona Citadell IWC

DISTRIKTSREDAKTÖRER:

Margot Nilsson
D 232

Ingrid Vestin Forsgren
D 233

Kerstin Ammund
D 235

Elisabet Jensen
D 239

Elisabeth Sane
D 240

Liv Håkansson
D 234 

Anna Kesker
D 236 

Anna-Catharina Svahn 
D 238

Britt Axelsson
D 241
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Svenska Inner Wheel Rådets sammansättning
Rådspresident   Kristina Andersson
Immediate past rådspresident
Nationalrepresentant/RISO  Christine Berggren
Vice rådspresident/
Vice Nationalrepresentant  Kerstin Jonson
Rådssekreterare   Lisbeth Gabrielsson
Rådsskattmästare   Christina Nylander

Distriktspresidenter  D 232 Birgitta Gleerup
    D 233 Maj-Britt Wickberg
    D 234 Agneta Svensson
    D 235 Christina Persson
    D 236 Laila Lundqvist Berglund
    D 238 Louise Lindholm
    D 239 Ann Persson
    D 240 Margaretha Warnholtz
    D 241 Lilian Bergholtz

Revisorer    Mary Persson och Gunilla Haglund (reviderar SIWR, Inner Wheel  
    Nytt, Narkotikabekämpnings-, IW-doktorsprojekt och internatio 
    nellt projekt Garissa)

Revisorssuppleanter  Tuovi Ingemanson och Helena Rydh

Redaktör Inner Wheel Nytt  Anita Nordqvist
Matrikelredaktör   Anita Kierkegaard
Arkivarie    Inga-lill Söderberg
Webmaster    Agneta Svensson (1/7- 16/9)   
    Elisabeth von Friesendorff (17/9-30/6) 
IT-samordnare   Margareta Westesson

Organisation
Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR) är ett organ för samord-
ning och samverkan mellan Inner Wheel Sverige och Inter-
nationella Inner Wheel (IIW). SIWR förvaltar och administre-
rar gemensamma insamlingsprojekt, ger ut tidskriften Inner 
Wheel Nytt samt publicerar på Svenska Inner Wheels hem-
sida www.innerwheel.se.

Vid verksamhetsårets början den 1 juli 2013 var antalet med-
lemmar 4 412 i 107 klubbar och antalet medlemmar per 1 juni 
2014 var 4 418. Under verksamhetsåret har fattats beslut 
om att upplösa två klubbar Fränsta IWC och Lindesberg IWC 
per 2014-06-30. 
Årsavgiften till SIWR har varit 30 kronor/medlem, register-
avgift 20 kronor/medlem och till IIW 46 kronor/medlem och 
matrikelavgift 30 kronor/medlem.

Inner Wheel Nytt har under verksamhetsåret utkommit med 
fyra nummer. Prenumerationsavgiften har varit 50 kronor/
medlem.

Informations- och rådsmöten
Informationsmöte för nya distriktsfunktionärer ägde rum i 
Frösundavik, Solna den 10-11 augusti 2013 maj med 31 delta-
gare. Vid detta möte ägde det officiella presidentskiftet rum. 
Information gavs av rådets VU, redaktör för IW Nytt och rå-
dets arkivarie. 
Under det internationella paraplyet Happier Futures röstade 
Sverige fram hjälpprojekt Garissa i Kenya, vilket startade 
detta verksamhetsår. Ordförande för Garissa-stiftelsen Su-
sanne Carlzon informerade om projektet.
Samtidigt med informationsmötet hölls även utbildning för 
distriktens IT-samordnare med 8 deltagare där rådets IT-
samordnare var utbildare.

En helt ny informationsbroschyr om Svenska Inner Wheel de-
lades ut.

Höstens rådsmöte hölls i Falkenberg den 8-10 november 
2013 med distriktspresident Margaretha Warnholtz, D 240, 
som värd. Inbjudna som adjungerade var IT-samordnare Mar-
gareta Westesson och Anita Nordqvist. Sistnämnd var inte 
närvarande. 

På rådsmötet beslutades att ansökningstiden för stipendiet 
Silviasystrar förlängdes till den 15 februari 2014 och stipen-
diet utökades till 10 000 kronor för respektive Silviasyster 
och Silviasjuksyster.
Rapport gavs från projektgruppens arbete angående förenk-
ling och underlättande av organisationens administration. 
Beslut togs att klubbarna fortsätter med arbetet ”Vision 
2017” som ska gagna medlemsrekrytering.

Beslut togs att Sverige anordnar European Meeting den 3-6 
juli 2014 i Malmö och en kommitté för ändamålet utsågs. Le-
damöter i kommittén: Christine Berggren, Kristina Anders-
son, Kerstin Jonson och Christina Nylander.
Vårens rådsmöte hölls i Linköping med Lilian Bergholtz, 
D241, som värd. Adjungerade var åtta inkommande distrikts-
presidenter, inkommande vice rådspresident/vice nationalre-
presentant Birgitta Lundehed, matrikelredaktör Anita Kier-
kegaard, Inner Wheel Nytts redaktör Anita Nordqvist och 
rådets IT-samordnare Margareta Westesson. Inbjuden före-
läsare var past distriktspresident Margareta Wesslau fr.o.m. 
lördag eftermiddag, som gav en Power Point-presentation 
om resultat av en enkät i klubbstyrelserna i D 235.

Efter ett positivt enkätsvar från klubbarna angående subven-
tionering av Rådet angående deltagarkostnader till Informa-
tionsmötet i augusti 2014 togs beslut att distriktets styrel-
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sedeltagare utöver två subventioneras med halva kostnaden. 
Beslut togs att Inner Wheel Nytt ska dels komma ut som tid-
ning med fyra nummer/år och dels läggas på hemsidan.
Det beslöts även att byta ut Rotarys Läkarbanks Rotogram 
mot Gertrud Anderbergs Rosenkort som gratulationskort till 
jubilerande klubbar.

Distrikten har under höstens och vårens rådsmöten rappor-
terat om pågående arbete med Vision 2017 i klubbarna.

Rådets verksamhetsutskott (VU) har haft tre protokollförda 
möten. Samtliga har varit i samband med ovan angivna mö-
ten.

På 92:a rådsmötet, våren 2013 i Lund, utsågs en projekt-
grupp angående utarbetande av förslag till organisation och 
administration, som moderniserar och förenklar det admi-
nistrativa arbetet inom Svenska Inner Wheel och i förläng-
ningen underlätta rekrytering av funktionärer. Gruppen har 
haft sammanträden tre gånger under året och bestått av RP 
Kristina Andersson, Rskm Christina Nylander, pDP Margareta 
Nelander Karlsson, DP Laila Lundqvist Berglund och fr.o.m. 1 
januari 2014 v RP Kerstin Jonson.

Hjälpprojekten har varit två nationella, Inner Wheeldoktorn 
i samarbete med Rotarys Läkarbank och Narkotikasökhun-
darna i samarbete med Tullverket. Internationellt hjälppro-
jekt Happier Futures har fr.o.m. detta verksamhetsår varit 
Garissa, Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse.

Per den 26 juni 2014 har följande summor överförts som gå-
vor från medlemmarna under verksamhetsåret: Garissa - 105 
000 kronor, IW-Doktorn - 90 000 kronor, Narkotikabekämp-
ning - 150 000 kronor. Övriga lokala hjälpprojekt uppgår in-
samlade medel till 640 000 kronor.

Springerspanieln Schack, skänkt av Inner Wheel, utsågs till 
årets narkotikasökhund 2013 och tilldelades tillsammans 
med föraren Håkan Dahlén pris av Tullverket.

Utöver dessa hjälpprojekt gjordes en insamling till den or-
kandrabbade Filippinska befolkningen. Insamlingen gav 110 
400 kronor som sändes till projektet ”Give boats keep lives 
afloat”.

Nordic Meeting arrangerat av immediate past rådspresident/
nationalrepresentant/RISO hölls i Sundsvall den 10-12 sep-
tember 2013 med 8 deltagare från Finland, Danmark, Norge 
och Sverige.

Nordic Rally den 13-14 september 2013 arrangerades av 
Sundsvall IWC med 150 deltagare. IIWP Gabriella Adami var 
en av deltagarna vars anförande handlade om hennes inter-
nationella tema för verksamhetsåret ”We for women”.

Rådets styrelseuppgifter 
under verksamhetsåret
Rådspresidenten har under året besökt sju distrikts VU-
möten och distriktsmöten. Gratulationer och välgångshäls-
ningar har sänts till jubilerande klubbar. Hon har deltagit i Eu-
ropean Meeting i Luxembourg/Luxembourg den 4-6 juli. Hon 
har arrangerat Informationsmöte i augusti på Frösundavik, 
Solna för distriktens styrelser med 40 deltagare. Hon deltog 
i Nordic Meeting i Sundsvall och Nordic Rally, där hon på det 
sistnämnda höll invignings- och seminarieanförande.
Rådspresidenten har ansvarat för rådets tre VU-möten och 
höstens och vårens rådsmöten.
Hon har deltagit i Tullverkets nominering av årets Narkoti-
kasökhund och var närvarande vid utdelning av årets narko-
tikasökhund på Älvsjömässan. Rådspresidenten har delat ut 
Svenska Inner Wheels Silviastipendium på 10 000 kronor i 
Norrköping IWC till blivande Silvasyster Karin Karlsson, Rej-
myre och i Karlstad IWC på 10 000 kronor till blivande Silvia-
sjuksyster Ann Rathsman, Arvika. 
Rådspresidenten har sänt Rotogram och Rosenkort till jubile-
rande klubbar. Hon har representerat SIWR i maj vid 50-års-
firande av Karlstad IWC och Falun IWC. 

Hon har som ordförande ingått i projektgruppen ”Vision 
2017” angående förenklad administration inom Svenska In-
ner Wheel. Rådspresidenten har varit medansvarig för enkä-
ten angående subventionering av deltagaravgifter på infor-
mationsmötet hösten 2014.  Hon har ingått i kommittén för 
anordnande European Meeting i Malmö 2014.
Rådspresidenten har deltagit i 3 styrelsemöten med Rotarys 
Läkarbank.
 
Vice rådspresidenten har som rådets representant deltagit i 
ett distriktsmöte för D234 i mars 2013. Hon har även deltagit 
i Rally i Sundsvall hösten 2013. Hon har skrivit tackbrev för 
gåvor till IW:s hjälpprojekt samt minnes-, jubileums- och gra-
tulationsbrev. Hon har ingått i projektgruppen ”Vision 2017” 
för förenklade administrativa rutiner inom IW och i arbets-
gruppen för European Meeting i Malmö 2014. Tillsammans 
med RP Kristina Andersson har hon svarat för en revidering 
av Matrikel/Handbok 2014-2015. Hon har gjort en uppdate-
ring av Svenska Inner Wheels historik på Hemsidan och IW:s 
presentation i Rotarys matrikel. Hon har varit medansvarig 
för enkäten angående subventionering av vissa deltagarav-
gifter på informationsmötet hösten 2014. Hon har samman-
ställt program och i övrigt förberett kommande informa-
tionsmöte i Frösundavik.
Hon har varit engagerad i identitets- och nomenklaturfrågor, 
bland annat om IW:s logotype och utformning av brevpapper 
mm, och i detta arbete samverkat med IIW:s HQ och deras 
experter på Branding Guidelines.

Immediate past rådspresident/Nationalrepresentant/
RISO har upprätthållit de internationella kontakterna och 
svarat för rapportering till och från IIW, översatt och sam-
manställt protokoll juni 2013 och oktober 2013 från ”Execu-
tive Meeting” och ”Governing Body Meeting”. Korrespon-
dens med HQ i diverse frågor. Översänt översatta rådspro-
tokoll från RM hösten 2013 och våren 2014, samt ”Executive 
Meeting” februari 2014. Vidare har hon lämnat rapport om 
våra hjälpprojekt och redovisat statistik för Inner Wheel 
Sverige, samt översänt handlingar angående upplösta klub-
bar. Samtliga översatta handlingar har vidarebefordrats till 
distrikt och klubbar och en del har blivit införda i IW-Nytt. 
Nationalrepresentanten har varit arrangör och ansvarig för 
Nordiskt national-representantsmöte i Sundsvall i september 
2013. Hon har organiserat och varit ansvarig för IIW:s Presi-
dent Gabriella Adamis besök i Sverige och tillsammans med 
IIW:s president deltagit i Nordiskt Rally i Sundsvall i septem-
ber. Nationalrepresentanten har deltagit i European Meeting 
i Luxemburg juli 2013, där hon höll föredrag om ”Violence 
against Women”. Skrivit sammanfattning och översatt pro-
tokoll från mötet.   
Hon har på begäran från IIW:s redaktör sammanställt rappor-
ter och inkomna foton från svenska klubbar av IW:s 90-årsju-
bileum och sänt till redaktören för publicering på IIW:s hemsi-
da. Översatt inbjudan från Finland för ”Women for Europe 5” 
och översatt brev från Filippinerna beträffande katastrofen 
hösten 2013. Nationalrepresentanten har översatt Guidelines 
för IW:s varumärke och för Happier Futures varumärke. Till-
sammans med Margareta Wesslau pDP D 235 översatt och 
sammanställt Proposals inför Convention 2015. Vidarebe-
fordrat Guidelines beträffande inlämning av en Amendment 
till en Proposal.
Hon har fortlöpande haft kontakt med klubbar och distrikt 
och i egenskap av RISO kontakt med DISO. Arbetar med sam-
manställning för verksamhetsåret från alla klubbar i Sverige, 
av nya medlemmar som tillhör § 17. Hon har som projektan-
svarig för Narkotikasökhundarna, haft nära kontakt med Ann 
Brinck Nationellt Funktionsansvarig på Tullverket, lämnat in-
formation och statistik från Tullverket och tillsammans med 
7 IW-medlemmar vid två tillfällen i mars agerat figuranter för 
Tullverket på Arlanda Flygplats.
Nationalrepresentanten har representerat SIWR i maj vid 
50-årsfirande av Eslöv IWC. Hon är organisatör och ansvarig 
för European Meeting i juli 2014 där representanter från 14 
europeiska länder kommer att delta. Arbetar med slutförbe-
redelserna inför mötet.
Rådssekreteraren har skrivit VU-protokoll och minnesan-
teckningar från informationsmötet i Frösundavik, Solna, 
samt protokoll från VU-möten och rådsmöten i Falkenberg 
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och Linköping. Medverkat vid upprättande av kallelser och 
föredragningslistor till SIWR:s och VU:s sammanträden. All-
männa sekreterargöromål innefattande kontakter med di-
strikt, klubbar och IW:s medlemmar. 

Rådsskattmästaren har fört löpande bokföring och bevakat 
in- och utbetalningar samt har ombesörjt utbetalningar inom 
och utom Sverige. Hon har beställt och betalat Directories 
för kommande verksamhetsår enligt beställning.
Hon har upprättat aktuella rapporter rörande ekonomi och 
hjälpprojekt samt beträffande försäljning av Rosenkort gäl-
lande verksamhetsåret 2013-2014. Samordnat insamlingen 
till Filippinerna som gav 110 400 kr.
Hon har köpt in medlemsbrev och distribuerat dessa till di-
strikt och klubbar som så önskat. Hon har sänt informations-
broschyrer till klubbar och distrikt efter förfrågan och 50 års 
band till jubilerande klubbar. 
Rådsskattmästaren har placerat om Likviditetsfonderna 
till nya fonder för bättre avkastning och ändrat plusgiro till 
bankgiro fr.o.m.2014-07-01. 
Hon har deltagit i informationsmötet i augusti och rådsmöten 
i Falkenberg och Linköping. Rådsskattmästaren har Ingått i 
projektgruppen ”Vision 2017” för förenklade administrativa 
rutiner. Hon har varit medansvarig för enkäten angående 
subventionering av deltagaravgifter för informationsmötet 
hösten 2014. Frekventa kontakter har hållits via post, e-mail 
och telefon med distrikt och klubbar i varierande ärenden.

Redaktören för Inner Wheel-NYTT har redigerat och ansva-
rat för fyra nummer av Inner Wheel Nytt.  Haft samarbete 
med AM-tryck Hässleholm för tryckning och distribution av 
tidningen.  Redaktören har deltagit som adjungerad i infor-
mationsmötet i Frösundavik och rådsmötet i Linköping och 
rapporterat därifrån i Inner Wheel Nytt.  Gjort ett reportage 
till tidningen från tullen i Arlanda, då fyra Inner Wheel-med-
lemmar tjänstgjorde som figuranter i samband med att Inner 
Wheel-sponsrade narkotikasökhundar fortbildades.

Matrikelredaktören har ansvarat för text på internationell- 
och nationell nivå, samt vissa speciella sidor i matrikeln. Hon 
har haft kontakt med v RP Kerstin Jonson angående material 
till matrikeln och med rådsskattmästaren, tryckeri och sät-
tare inför tryckning av matrikeln och lämnat uppgifter till IW-
Nytt om både nya och avlidna medlemmar.
 
Rådsarkivarien har fortsatt sitt arbete med tydliga riktlinjer 
för arkivering samt skött de sedvanliga arkiveringsuppgif-
terna.

IT-samordnaren har under året haft en fortsatt utveckling 
av det internetbaserade medlemsregistret och den nya hem-
sidan. Tekniskt sett är systemen helt klara. Det som saknas 
är mer information på hemsidan från distrikt och klubbar. Det 
vi behöver jobba vidare med är att få våra medlemmar att 
gå in och läsa på hemsidan och att använda den som infor-
mationskälla. Som flest har under en månad 1735 medlem-
mar varit inne på hemsidan.  Inte mycket med tanke på att 
vi är över 4 400 medlemmar varav de flesta har möjlighet 
att logga in. 
Vi, liksom många andra, drabbades under hösten av ett pro-
blem med web-läsaren Internet Explorer som inte i sin nya 
version fungerar till 100 % med våra program. Tyvärr är det 
ett problem som vi inte kan lösa utan vår uppmaning till alla 
är att byta till någon annan web-läsare. 
Den 10-11 augusti 2013 höll rådets IT-samordnare en utbild-
ning för distriktens IT-samordnare i Frösundavik, Solna.
IT samordnarna i distrikten har på olika nivåer bistått klub-
barna med stöd för användning av våra system.

Webmaster Elisabeth von Friesendorff har varit vikarierande 
Webmaster fr.o.m. den 17 september 2013. Hon har ansvarat 
för att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad samt lämnat 
support till distrikt och klubbar. Hon har också arbetet med 
att göra en bättre struktur över Rådets olika dokument.

Följande rådsuppdrag för 2014-2015 har bekräftats av SIWR:
Rådspresident     Kerstin Jonson
Vice rådspresident/vice nationalrepresentant  Birgitta Lundehed                                                                                           
Immediate past president/nationalrepresentant/RISO Kristina Andersson
Rådssekreterare     Lisbeth Gabrielsson
Rådsskattmästare     Christina Nylander
Redaktör för Inner Wheel Nytt   Anita Nordqvist
Matrikelredaktör     Anita Kierkegaard
Arkivarie      Inga-lill Söderberg
Webmaster     Elisabeth von Friesendorff
IT-samordnare     Margareta Westesson

Beträffande SIWR:s ekonomi hänvisas till separat ekonomisk 
redovisning med förklaringar.
I enlighet med årets internationella tema ”WE FOR WOMEN” 
har vi medlemmar engagerat oss på olika sätt genom att göra 
insatser för att förbättra kvinnors och barns svåra situation 
i vår närhet och i världen bl. a. genom våra internationella, 
nationella och lokala hjälpprojekt. 

Svenska Inner Wheel kan, som framgått ovan, redovisa ett 
nytt framgångsrikt verksamhetsår. Aktiviteten i klubbar och 
distrikt har varit omfattande med program som spänt över 
ett brett fält av områden. Program som varit såväl lärorika 
som underhållande.
Våra hjälpprojekt har engagerat många medlemmar som vi-
sat stor generositet och vi har kunnat redovisa fina insam-
lingsresultat. Speciellt glädjande var den stora responsen på 
hjälpropet från våra systrar i katastrofens Filippinerna. Vi 
har också stärkt vår ställning på det internationella planet. 
Christine Berggren, f.n. Nationalrepresentant och RISO, ut-
sågs under året till Board Director inom IIW.  

IIW:s 90-årsjubileum firades på många håll i landet och 
många klubbar och distrikt fyllde ”jämnt” och uppmärksam-
made detta under trevliga former. Vi arbetar vidare med ”Vi-
sion 2017” för att förenkla vår administration och göra det 
enklare att attrahera nya medlemmar. Våra nya stadgar har 

inneburit nya möjligheter för medlemsrekryteringen. Många 
klubbar har också arbetat med mål för sin verksamhet för 
framåtsträvande och ökat fokus på medlemsrekrytering. 
Medlemmarna har spridit kunskap om vår organisation och 
vår värdegrund - Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell 
förståelse - både inom och utom vår organisation. Det är ing-
en tillfällighet att vi tillsammans är ett av världens största 
och starkaste, nätverk för kvinnor!

 
För Svenska Inner Wheel Rådet 

Kristina Andersson  Lisbeth Gabrielsson
Rådspresident   Rådssekreterare

Kerstin Jonson   Christina Nylander
Vice Rådspresident/                              Rådsskattmästare
Vice Nationalrepresentant

Christine Berggren   
Immediate past rådspresident/  
Nationalrepresentant/RISO
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Bokslut SIWR och IW-nytt verksamhetsåret 1 juli 2013 - 30 juni 2014  
     
      
Resultaträkning  2013/14 2012/13 Balansräkning  2013/14   2012/13
INTÄKTER NOT   TILLGÅNGAR  NOT 
Medlemsavgifter IIW 1 207 874 214 843 Inventarier 12 305  22 017
Medlemsavgifter SIWR 1 135 570 140 115 Interimsfordringar 6 802  11 161
Prenumerationer IW-Nytt, svenska 2 225 575 233 325 Plusgiro SIWR 143 046  220 726
Prenumerationer IW-Nytt, utländska 2 1 000 2 160 Plusgiro IW-nytt 213 431  173 916
Intäkter matriklar  133 020 135 960 Bank SIWR 143 907  63 252
Försäljning rosenkort 3 29 860 25 110 Bank IW-nytt 21 363  12 604
Intäkter directory, constitution  6 840 7 722 Likv konto SIWR 0  183 749
Registeravgifter 4 90 350 0 Likv konto IW-nytt 0  124 389
Övriga intäkter  2 749  Plac konto 500 000  500 000
Gåvor Filippinerna  110 405  Fond konto 208 032  
Räntor, utdelning 8 14 313 3 302 Fonder i SEB 105 695 7 
Summa intäkter  957 556 762 537    
    Summa 1 354 581  1 311 814
KOSTNADER       
Medlemsavgifter IIW 1 163 873 178 076 EGET KAPITAL OCH SKULDER  
 
Tryckkostnad IW-Nytt  126 520 131 116 Eget kapital 974 540  974 540
Inköp Directory  7 081 8 237 Årets resultat 4 924  0
Inköp Rosenkort 3 5 205 7 033 Leverantörsskulder 0  0
Matrikelkostnader  136 613 126 763 Interimsskulder 0  9 500
Utskick IW-Nytt  56 051 57 691 Convent/Rallyfond 19 530  44 877
Investering Hemsida  4 0 0 Avsatt Invest 26 953  26 953
Register- och hemsideskostnader  4 86 500 60 282 Avsatt stipendier 44 224  37 319
Arkivkostnader  0 0 IT-Konto 165 299  181 588
Hjälpprojekt, kostnader   5 991 4 388 Förutbet avg  infomöte 59 640  37 040
Kontorskostnader  7 303 7 255 Förutbet avg EM 59 470  
Telefon, e-post, porto 5 17 160 11 039    
Avgifter bank, plusgiro  1 372 2 760    
Inköp varor, kort, emblem m.m.  2 672 3 376 Summa 1 354 581  1 311 816
Uppvaktningar  2 216 1 209    
Rådsmöten   37 984 43 217    
VU-möten   21 630 26 551    
Matrikel,arkiv. och IW-Nytts red omkostn.  8 333 0    
Distriktsbesök   5 556 16 033    
Informationsmöte   39 723 11 660    
Utbildning av IT-funktionärer  1 139 0    
Convention,Rally Nordic meeting m.m   15 000 15 000    
Övriga internationella möten  0 8 392    
NP och RP övrig rep. 9 27 540 0    
Trycksaker, info- och PR matr.  21 653 2 452    
Övriga kostnader  7 858 3 313    
Avskrivningar 6 9 713 9 712    
Avsättningar  27 366 31 076    
Utbetal Filippinerna  110 580 0    
Skatt   315    
Summa kostnader  952 632 766 946    
       
RESULTAT  4 924 -4 409    
Noter och tilläggsupplysningar (alla belopp i SEK)   

    
1. Antal inbetalda medlemsavgifter under verksamhetsåret uppgår till 4586 varav 121 har betalat hel avgift.      
1. Hel avgift till IIW har under året varit SEK 46, till SIWR SEK 30 och registeravgift  SEK 20. Halv avgift SEK 23, 15 resp. 10. 
2. Hel prenumerationsavgift för IW-nytt har under året varit SEK 50 och SEK 80 för utlandsboende. Halv avgift SEK 25 resp 40.  
3. Netto mellan försäljning och inköp av rosenkort avsätts till stipendier.      
4. Nettot mellan registeravgift och registerkostnader har avsatts till IT-Konto . 
 Kostnader för IT-utbildning 18 719 kr) har debiterats IT-kontot.      
5. I kostnaden ingår bl a schablonersättningar till VU och funktionärer samt portot för alla tackkort avseende hjälpprojekten.  
6. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20% på anskaffningskostnaden.    
7. Fonder i SEB  SKY Harbor US Short Duration High Yeild,Strategi Defensiv Lux och Dynamisk Räntefond Lux   
8. Räntor och utdelning fonder        
9. NP soch RP:s övriga  kostnad       
       
CN 2014-08-12       
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SIWR:s hjälpprojekt
Ekonomisk redovisning 13 07 01 - 14 06 30

Projekt > Narkotikabekämpning IW-doktorn Garissa TOTAL

Behållning 2013-07-01 2014-06-30 2013-07-01 2014-06-30 2013-07-01 2014-06-30 2014-06-30

Plusgirot 12 060 8 442 36 3 165 4 561 4 581 229 078

Insamlade medel 146 832 93 549 105 470 345 851

Utbetalda medel 125 000 75 000 35 000

25 000 15 000 55 000

15 000

Totalt utbetalt 150 000 90 000 105 000 345 000

”Happier Futures” = Garissa
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Svenska Inner Wheel Rådet 2014-2015

Vänskap, Hjälpsamhet,
Internationell  förståelse!

  
(fr. vä. ) Rådsskattmästare Christina Nylander, Nationalrepresentant Kristina Andersson

Rådspresident Lena Jonson, v Rådspresident Birgitta Lundehed, Rådssekreterare Lisbeth Gabrielsson


