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RÅDSPRESIDENTEN
Allt ljus på Inner Wheel!
Hösten har var mycket intensiv. Jag har besökt välar-
rangerade, jättetrevliga och givande årsmöten hos D232, 
D233, D234, D235 och D236. Mitt planerade besök 
hos D239 var jag tvungen att ställa in på grund av sjuk-
dom. vRP Birgitta Lundehed var snäll och ersatte mig 
förtjänstfullt med kort varsel. Jag haft förmånen att vara 
med på två fina jubileer. Först var det min hemmaklubb 
i Sandviken som firade 40 år och sedan Skellefteå som 
fyllde 50. I september deltog jag i ett välbesökt Vänskaps-
möte i Mariehamn. Bakom det lyckade arrangemanget 
stod D235. Till våren ser jag fram emot besöken hos 
D238, D240 och D241.

Höstens rådsmöte arrangerades i Sollefteå på ett för-
träffligt sätt av D232 med DP Elisabeth Eriksson som 
värdinna. Alla distrikt rapporterade att de jobbar för fullt 
med visionsarbetet och många intressanta idéer lovar 
gott för framtiden. 

Flera frågor som diskuterades på rådsmötet går ut på 

remiss till klubbar och 
distrikt för beslut på 
rådsmötet i mars. Det 
gäller t.ex. budgetför-
slag för verksamhetsåret 
2015-2016, delning av 
Matrikeln och fortsätt-
ning av stipendier till 
Sylviasystrarna. Passa 
på att vara med och på-
verka besluten vid klubb- och distriktsmöten.

Jag påminns ständigt om vilket osjälviskt och uppoff-
rande arbete som pågår inom vår organisation. Hjälp-
verksamheten engagerar många och generositeten är 
imponerande. Otroligt bra och mycket uppskattat av 
mottagarna. Ett bevis på detta fick jag när jag träffade 
styrelsen för Rotarys Läkarbank. Som ni vet finansierar vi 
kvinnliga läkare och tandläkare (IW-doktorer) som utan 
ersättning verkar bland nödlidande i Kenya. Styrelsen var 
verkligen tacksam för våra bidrag.
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rnRosenkorten – SIWR Kortet säljs i buntar om 8 stycken för  
80 kr/bunt. 
Eventuellt porto tillkommer.
Beställes hos
Gertrud Anderberg
Videvägen 12, 756 53 Uppsala
Tel. 018-32 08 25
e-post: gertrud.anderberg@telia.com
Överskottet går till svenska IW:s sti-
pendiefond för Silviasystrar under 
utbildning i demenssjukvård.

Rotarys Läkarbank har många 
goda föreläsare som mer än gärna 
ställer upp på klubbmöten. Både 
tandläkare och läkare. När jag läser 
deras reseskildringar så funderar jag 
över hur de i den miljön kan hjälpa 
människor. De är för det mesta helt 
ensamma som medicinskt kunniga 
och måste ta ansvaret för så många 
olika sjukdomar. Läs mer om detta 
här i tidningen och på vår hemsida 
under hjälpprojekt.

När det gäller vårt Garissa-projekt 
är det fortfarande mycket oroligt i 
området men rapporter därifrån be-
rättar att allt fungerar bra. 

Jag var nyligen också på styrelse-
möte på Tullverket tillsammans med 
Kennelklubben och utsåg årets nar-
kotikasökhund. Glädjande nog blev 
det på nytt en Inner Wheel-hund. Se 
separat artikel. 

Men vi gör inte bara nytta. Vi um-
gås och har det trevligt tillsammans. 
Det får vi inte glömma bort. Har vi 
inte trivsamt tillsammans kommer 
varken gamla eller nya medlemmar. 

SIWR:s hjälpprojekt
Ekonomisk redovisning

Glädjande nog ser medlemsutveck-
lingen positiv ut.

Convention kommer tidigt nästa 
år, redan i början av maj, så våren blir 
kort. Innan dess ska vi också hinna 
med ett rådsmöte den 27-29  mars i 
Borlänge. Det är med stor förväntan 
ser vi fram emot Convention i Kö-
penhamn. Hoppas att så många som 
möjligt av er kommer dit och träffar 
gamla och nya innerwheelare. Det är 
en speciell känsla att träffa kvinnor 
från avlägsna länder med samma vär-
deringar som vi: Vänskap, hjälpsam-
het och internationell förståelse.

Ljuset är ledstjärnan för mycket 
just nu. ”Light the path” manar vår 
världspresident och vi tänder ljus 
på våra möten, nu som alltid. Men 
i dessa dagar sätter vi upp och tänder 
ljus i många andra sammanhang. I 
stort sett överallt. Ute och inne. Och 
så går vi mot ljusare tider. Glöm inte 
Inner Wheel-dagen den 10 januari. 
Allt ljus på Inner Wheel!

God Jul och ett Gott Nytt Inner 
Wheel-år önskar

Kerstin Jonson

Sista dag för 
insändande av 

manuskript 
till IW-NYTT 1 

2015: den 
26 januari.

Redaktörens ruta
NU FINNS IWNYTT ATT 
LÄSA PÅ VÅR HEMSIDA! 
Vi tjuvstartade med förra num-
ret. Du loggar in Dig och sedan 
klickar Du på IWNYTT:s flik i 
den vänstra marginalen och där 
finns nätupplagan av tidningen. 
Jag önskar trevlig läsning och 
även God Jul och ett Gott Nytt 
År till Er alla!

Anita Nordqvist

Insamlade medel:
2014-07-01  -  2014-10-31.

WEBMASTER,
Elisabeth von Friesendorff, 
D 239, evf@lm.lrf.se

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

Gertrud Anderberg får Honoured 
Active Badge för sitt Nya Rosenkort av 
RP Kerstin Jonson.
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Dagarna har blivit kortare och höstmörkret är här, då tänder 
vi ljusen som ger oss trivsam och vilsam stämning.

Som nationalrepresentant representerade jag Sverige på 
Nordiskt möte i Billund, Danmark, i mitten av september, 
såsom det Europeiska mötet hålls detta varje år. För första 
gången deltog en representant från Island till allas glädje. Vi 
diskuterade bl. a IW:s ekonomi i de nordiska länderna, som 
visade sig vara ansträngd för alla. Danmark berättade att de 
sedan ett år tillbaka mailar sin IW-tidning till alla medlem-
mar och tidningen finns även på deras hemsida. Detta har 
markant minskat utgiften för tidningen, som har varit en 
stor utgiftspost för Danska IW. Om medlemmarna inte kan 
läsa tidningen på nätet skriver klubbsekreteraren ut den till 
dessa medlemmar. Fr. o m förra IW-Nytt numret har vi i 
Sverige tidningen både i pappersform och på vår hemsida. 

På agendan var också det alltid aktuella ämnet ”Hur får 
vi nya medlemmar och hur kan vi på bästa sätt ta hand om 
dem?”, en fadder förordades. ”Hur tar vi hand de nuvarande 
medlemmarna?”. Förslaget var genom aktivering på olika 
sätt, ingå i kommittéer, projekt m.m. i klubben. ”Hur kan 
vi göra klubbmöten mer intressanta och vad vill vi fokusera 
på?” Det som intresserar de äldre kanske inte intresserar de 
yngre och vice versa. Kvinnliga bra föreläsare förordades.

Protokoll har kommit från det andra mötet för Interna-
tionella Inner Wheel:s VU (Executive Committee Meeting) 
och dess styrelse (Governing Body Meeting) och finns över-

satta till svenska på vår hem-
sida. De är väl värda att läsas, 
där intressant och viktig infor-
mation finns att hämta, som 
samtidigt ger oss förståelse och 
kunskap om vår världsomspän-
nande organisation.

För klubbar och distrikt har 
hösten varit fylld av inner-
wheelarbete med förberedelser 
inför Convention 2015 i Köpenhamn, att utse vilka som 
ska vara röstande delegater för klubbar och distrikt samt hur 
man ska rösta på de inkomna motionerna. 

Vår Internationella Inner Wheel-dag den 10 januari när-
mar sig. En dag som firas och förenar alla IW-klubbar i hela 
världen genom vår värdegrund - Att befordra sann vänskap, 
- Att uppmuntra till personligt engagemang och hjälpsam-
het, - Att främja internationell förståelse. Vi är en hjälpande 
organisation och har möjligheten att lysa upp tillvaron för 
människorna i nöd både globalt och lokalt genom en in-
nerwheelgåva. 

Önskar alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR med för-
hoppning om en ljus värld där det goda växer sig starkare!

Light the Path!

Med vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse
Kristina Andersson

NATIONALREPRESENTANTEN

INNER WHEEL HAR 
FÅTT STJÄRNSTATUS
Margarette Oliver Golding (1881-1939) stiftade Inner 
Wheel 1924, idag en av de största kvinnliga organisatio-
nerna i världen. Inner Wheel är ett globalt kvinnligt nätverk 
med uppdrag att stödja, hjälpa och förbättra livet för kvin-
nor och barn. 

En asteroid har namngivits Margarette Oliver Golding till 
minne och ära av hennes verk den 17 juni 2014 av Torino 
Europea IWC, Italien. Tourino Europa IWC, Italien, har 
genom en komplicerad process och med goda kontakter i 
den vetenskapliga världen lyckats genomföra detta uppdrag 
i samband med firandet av IW:s 90-årsjubileum.

Asteroiden (8148) som har tilldelats namnet Margarette 
Oliver Golding upptäcktes 1985. Astronomen Mario Di 
Martino, som var den som verkställde namngivningen, är 
nu vald till klubbens Honorary Member.

Kristina Andersson
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HÖSTENS RÅDSMÖTE I SOLLEFTEÅ

INNER WHEEL-HUNDEN ZAK - ÅRETS NARKOTIKASÖKHUND

Novemberdimmorna svepte in över Ångermanälven och 
isolerade oss från omvärlden när höstens rådsmöte hölls i 
Sollefteå. Skalan gick i alla nyanser av grått, men på Hotell 
Hallstaberget var det ombonat och trivsamt på alla sätt. 

Årets uppsättning av distriktspresidenter gjorde sitt första 
egna arbetspass i rådet och engagemanget var stort. Många 
punkter på föredragningslistan är givna, men innehållet 
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Stort grattis till hunden Zak med förare Niklas Delin, som 
tjänstgör i brottsbekämpningsgrupp i Malmö. Även i år blev 
det en Inner Wheel-hund som fick utmärkelsen Årets nar-
kotikasökhund.

Zak är en treårig springer spanielhane som tjänstgjort i 
Tullverket i två år.

Zak har trots sin ringa ålder redan gjort ett fantastiskt 
resultat. Med en oerhört engagerad förare som alltid ligger 
i startgroparna för nya tillslag. Detta syns inte minst på an-
talet beslag. 

Zak är ivrig och i det närmaste outtröttlig, detta gör ho-
nom ovärderlig som medarbetare. Beslag som kan nämnas 
är när Zak markerade på en gasolflaska i en husbil vilket 
resulterade i cirka 5 kg kokain. Och ett annat när Zak mar-

kerade i motorutrymmet på en bil och resultatet blev 2819 
gram amfetamin hårt gömt i bilens kylare.

Zak med förare har under mätperioden medverkat till 
135 stycken beslag av narkotika till en sammanlagd sam-
hällsnytta av cirka 35 miljoner kronor. Zak har även med-
verkat till att två vapen/vapendelsbeslag har kunnat göras.

I juryn ingick representanter från Tullverket, Kennelklub-
ben och Inner Wheel. Juryns motivering: ”De resultat Zak 
visat i kampen att vilja bekämpa narkotika, har på ett över-
tygande sätt visat oss vilka som är rättmätiga vinnare till 
utmärkelsen årets narkotikasökhund. Här finns allt som kan 
önskas; energi, uthållighet och en otrolig förmåga att oavsett 
hur narkotikan är gömd kunna avslöja narkotikasmuggling. 
Beslagen av narkotika är många och tillsammans med sin 
förare Niklas Delin är de ett verkligt föredöme i att försöka 
göra vår tillvaro i samhället tryggare. Eftersom Zak endast 
är tre år kommer han tillsammans med sin hundförare att 
kunna bekämpa narkotikasmuggling och göra nytta i sam-
hället många år framöver. Zak är dessutom vidareutbildad i 
att söka efter vapen.”

   Inner Wheel har under årens lopp finansierat inköp av 
58 hundämnen till Tullen.  I dag jobbar inte mindre än 23 
Inner Wheel-hundar framgångsrikt tillsammans med sina 
förare för att stoppa inflödet av knark och vapen vid landets 
gränser. 

Kerstin Jonson, RP

måste ju granskas noggrant innan det godkänns för vidare 
behandling ute bland klubbarna. Allt som diskuterades och 
klubbades finns att läsa i protokollet med början på sidan 
18.

Första kvällen fick vi alla en guidad tur genom hotellet. Vi 
imponerades av den eftertanke som hade präglat renovering 
och tillbyggnad av dess stora huskropp, vars panoramaföns-
ter tycktes luta sig över den underliggande nipan ned mot 
älven. Tråkigt bara att dimman aldrig lättade! 

Vår värdinna, Elisabeth Eriksson från Sollefteå IWC, 
hade inbjudit Gerd Bergström, som berättade Österåsens 
hälsohems historia. Det hade ursprungligen varit ett sana-
torium byggt till minne av Oscar II:s 25-årsjubileum. God 
mat och frisk luft var kuren som förskrevs och Sofiasystrar 
tjänstgjorde. Mycket kultur i form av konst och musik skul-
le ge livsglädje och underhållning till patienterna. En im-
ponerande konstsamling finns fortfarande på husets väggar. 

Under lördagskvällen underhöll Cecilia Jakobsson, en 
av traktens vissångerskor. Till eget gitarrackompanjemang 
sjöng hon både kluriga lokala visor och vackra italienska 
sånger. Vi njöt!

Anita Nordqvist
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VÄNSKAPSMÖTET 
PÅ ÅLAND DEN 20-22/9 2014

Många IW-medlemmar från nästan hela Sverige (omkr. 65 
st) hade hörsammat inbjudan till vänskapsmötet på Åland. 
Tidigt på lördagsmorgonen strålade alla samman i Viking 
Lines terminal vid Stadsgårdskajen i Stockholm. En del 
hade varit på resande fot redan dagen före, andra hade stigit 
upp nästan mitt i natten för att inte missa båten. Inte min-
dre än 19 trevliga herrar deltog som ”medföljare”. 

På båten åt alla en väldigt god och fräsch buffé tillsam-
mans. Dimman låg tät större delen av överfarten, men när 
vi närmade oss Åland, tittade solen fram och det blev en 
strålande vacker dag. I land möttes vi av glada medlemmar 
i Mariehamns IWC iklädda gula hattar. De lotsade sina gäs-
ter till hotellen eller bjöd på skjuts om det föredrogs. ”Min” 
chaufför var en ytterst stilig rotarian iklädd svart kostym, vit 
halsduk elegant draperad runt halsen samt vita handskar!

Efter att vi fräschat till oss och bytt om, promenerade 
vi till Ålands lagting. Vi välkomnades av fru talman Britt 
Lundberg, som också gav oss en kort presentation av 
Ålands självstyre. I vestibulen var det uppdukat ”bubbel” 
och snacks. Olle Törnquist, lektor i bildkonst och konstnär, 
berättade om de många och intressanta konstverken, sekun-
derad av sin hustru Stina Colérus, tillika vårt distrikts vice 
sekreterare.

Därefter gick vi till Restaurang Arkipelag, där en gemytlig 
och god middag väntade. Vi bjöds på underhållning av duk-
tiga dansgrupper i en fartfylld show med snabba klädbyten. 
En del underhållning stod vi själva för; IW-sången sjöngs 
förstås plus andra kända sånger. 

På söndagen efter frukost hämtades vi med bussar, en vid 
varje hotell.  Först fick vi se Mariehamn, som är en grön 
och lummig stad, där man till stor del har sparat sina gamla, 
vackra trähus. Det finns gott om lindalléer, särskilt vid ”pa-
radgatan”, som leder upp till Lagtinget. Vilken väldoft det 
måste vara, när lindarna blommar!

Vi besökte S:t Mikaels kyrka i Finström. De äldsta de-
larna är från 1100-talet. Det vackra tornet med sina tornet-
ter var från 1647. Muralmålningarna från 1450 var i gott 
skick trots att de, liksom i många andra kyrkor, varit över-

målade. Det fanns 
gott om skulpturer 
och en ung Karl XII 
blickade ner på oss 
från en tavla.

Just den helgen vi 
var på Åland firades 
skördefest. Vi gjorde 
ett stopp på Ceder-
bergs gård i Ödkarby, 
där det bl.a. fanns ett 
museum med åländs-

ka bomärken, djur att klappa, olika produkter att smaka på 
och en fin gammal mölla (=väderkvarn).

Nästa anhalt var Smakbyn, som ligger granne med Kastel-
holms slottsruiner. Där tog välkände kocken Micke Björk-
lund emot. Han berättade om sig själv och om sina planer 
för Smakbyn. Hans beskrivning av hur pålägget ska landa 
på smörgåsen var dråplig. Inga tunna skivor som singlar ner 
som en liten fjäder (som i TV-reklamen), nej tack. Det ska 
säga ”smack” när skinkskivan landar! Micke och hans team 
hade lagat till en härlig lunch, som säkerligen innehöll ge-
neröst med både grädde och smör. Inga lättprodukter i sikte 
här!

Sverige förlorade Finland och Åland till Ryssland 1809, 
som alla vet. År 1829 började ryssarna bygga Bomarsunds 
fästning. 1854, när Krimkriget pågick, intogs fästningen av 
engelska och franska flottstyrkor och fästningen sprängdes. 
Vi gjorde ett kort stopp i Bomarsund, beundrade utsikten 
och njöt av det fina vädret. Tillbaka i Mariehamn stannade 
vi till hos SALT, ett hantverkskollektiv, där skickliga och 
kreativa konsthantverkare sålde sina produkter. Därefter 
körde vi till våra hotell för vila och omklädning till avsked-
smiddagen. Vi skulle även ha blivit mottagna på Svenska 
konsulatet, men tyvärr blev det inställt.

Resturang Nautical ligger nere vid kajen, precis intill 
”Pommern”, den unika fyrmastade barken, som seglade sista 
gången 1939. Fartyget är sedan dess museum. Det blev en 
fantastisk fest på Nautical! Många åländska IW-systrar hade 
ställt upp och många rotarianer likaså. Vi måste ha varit 
bortåt 200 personer, så lita på att stämningen var hög! Även 
här fick vi underhållning; två duktiga sångelever sjöng för 
oss, ackompanjerade av Christer Mörn, en mycket skicklig 
pianist. Ett lotteri med ett dignande vinstbord fick alla att 
lätta på börsen. 

Under kvällen hade det varma sommarvädret tagit slut 
och det störtregnade hela natten och hela måndagsmorgo-
nen. Vilken tur vi hade, som fick uppleva Åland och vän-
skapsmötet i strålande solsken!

Gertrud Anderberg, 
sekreterare i Uppsala IWC och glad ålandsresenär!

På plats i lagtinget. Lagtingets vackra väggmålning. 
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På resan till vänskapsmötet på Åland den 20-22 september 
medföljde inte mindre än 19 modiga herrar. På hemresan 
konstaterade dessa herrar samstämmigt att resan varit ut-
omordentligt givande och intressant. Detta trots att rollen 
som medföljande uppenbarligen var mycket ovan för de 
allra flesta.

Speciellt uppskattades de unika möjligheter som gavs 
att få en fördjupad kunskap om den åländska självstyrel-
sen. Lagtingets talman Britt Lundberg gjorde en initierad 
beskrivning av styrelseskick och det politiska läget, där 
samverkan över partigränserna för Ålands bästa var ett do-
minerande inslag. Vi fick alla ett starkt intryck av en stolt 
befolkning som med stor framgång försvarade sitt obero-
ende från både Helsingfors och Stockholm, samtidigt som 
man värnade om den egna industrin och inte minst den 
egna kulturen.

Ett annat inslag som uppenbarligen var mycket intressant 
för herrarna var besöket på Bomarsunds fästningsruin. Den 

VÄNSKAPSMÖTE 
GIVANDE OCKSÅ FÖR MEDFÖLJANDE HERRAR

stolta fästningen tog över 20 år att bygga, men sköts i ruiner 
på bara några dagar. Fienden, som övergivit segelfartygen 
och i stället anföll med moderna båtar, kunde ta sig in från 
ett helt oväntat håll och tvingade försvararna att kapitulera 
efter en kort strid.

En tredje höjdpunkt var besöket i Smakbyn, där kändis-
kocken Micke Björklund med stor humor och självironi 
beskrev sina imponerande planer på att bygga upp ett gast-
ronomiskt centrum baserat på åländska råvaror och speciali-
teter. Om bara hälften förverkligas kommer Smakbyn att bli 
en stor attraktion för Åland inom bara något år.

Slutligen uppskattade herrarna naturligtvis möjligheten 
att få umgås med så många trevliga IW-kvinnor, samtidigt 
som det gavs rikliga möjligheter att få ökad kunskap om 
Inner Wheels ambitiösa arbete inom en mängd områden.

Sammanfattningsvis finns det all anledning att tro att 
kommande vänskapsmöten kommer att locka ändå fler 
medföljande herrar.

Hans-Olof Karlsson

Dansuppvisning Mästerkock Mikael Björklund

Elisabeth Böckelman välkomnar Visning av S:t Mikaels kyrka 
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TACKBREV FRÅN TULLVERKET

Narkotikasökhund i aktion President Margareta Wohrne Håbo IWC överlämnar diplom 
till Adam Hübinette. Foto StaffanWohrne
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Alexandra Charles med 
Sigtuna-Arlandas 
IWC president 
Ulla Eriksson.

Sigtuna–Arlanda IWC bjöd Stockholm Ekerö, Håbo och 
Enköpings IWC till ett Intercitymöte på Wenngarns slott 
i Sigtuna kommun. Många IW medlemmar, 85, stycken, 
slöt upp och välkomnades med hembryggd varm äppel-
must med utsikt över en fantastisk slottsträdgård. Däref-
ter samlades vi i slottskapellet och fick en trevlig historisk 
information innan vi gick en trappa upp och åt en ut-
sökt middag i Disasalen. Som avslutning lyssnade vi på 
föredrag av Alexandra Charles som startade 1,6-och 2,6 
miljonklubben med inriktning på jämlikhet, hälsa och 
feminism.

Barbro All Brorsson, webmaster

INTERCITYMÖTE PÅ WENNGARNS 

SLOTT DEN 9 OKTOBER 2014

På vårt månadsmöte 10 november 2014 fick vi besök av 
tre kvinnor från kvinno- och tjejjouren MIRANDA i 
Katrineholm. Det var Charlotte Tärnblom som är ansva-
rig för tjejjouren, Berit Kollberg som arbetar 50 % med 
inriktning på barn och Angelica Ekström som arbetar 
heltid och främst har ansvaret för att ta emot kvinnor 
som behöver stöd och hjälp. 

Det är en ideell förening med en styrelse och ”jourare” 
som arbetar ideellt. Det är en fristående förening som 
kan fatt egna beslut. Föreningen får bidrag från Katri-

KVINNO- OCH TJEJJOUREN MIRANDA BESÖKTE KATRINEHOLM IWC
neholms och Vingåkers kommuner samt söker bidrag 
från olika håll för sina projekt. Man får bl.a bidrag från 
socialstyrelsen. Man har ett feministiskt förhållningssätt 
och arbetar för ett samhälle utan våld. De som arbetar i 
verksamheten har moralisk tystnadsplikt. Den som vän-
der sig dit kan vara anonym. Kvinnojouren arbetar med 
kvinnor som är utsatta för mäns våld mot kvinnor. De 
kan erbjudas skyddat boende i någon av föreningens två 
jourlägenheter. Kvinnorna får också hjälp med myndig-
hetskontakter och erbjuds stödsamtal. Man har också 
samtal med barn som har blivit utsatta för våld. Man 
räknar med att det är två barn per klass som är utsatta för 
våld. Sedan 2005 finns en tjejjour där man pratar, chattar 
och mejlar med unga tjejer. Man arbetar förebyggande 
med mobbing, kärleksproblem, självmord, självskadebe-
teende och ätstörningar. De som svarar i jouren gör det 
ideellt. Den som vill stödja föreningen kan bli stödmed-
lem genom att betala medlemsavgift. Då får man med-
lemsbrev från föreningen. Presentationen väckte stort 
intresse och gav upphov till många frågor.

Vår Past president Birgitta Sigvardsdotter tackade för 
informationen och överlämnade som tack ett bidrag på 
4 000 kr till föreningen. Pengarna var intäkterna från det 
lotteri som förrättades vid distriktsmötet i Katrineholm 
den 25 oktober 2014, där alla vinster var skänkta av IW:s 
styrelse i Katrineholm.

Marianne Allard, sek

På bilden överlämnar Past president Birgitta Sigvarsdotter ett 
bidrag på 4 000 kr till Kvinno- och tjejjouren MIRANDA.
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Glada IW medlemmar 
i trevligt sällskap under 
middagen i Disasalen
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SKAGENVÄNNER 
PÅ BESÖK HOS KUNGSBACKA IWC 

Kungsbacka IWC har sin danska vänortsklubb i Ska-
gen, med vilken kontakt upprätthålls bland annat ge-
nom ömsesidiga besök. Tisdagen den 9 september 2014 
fick vi i Kungsbacka besök av nio morgontidiga danskor 
från Skagen IWC, som hämtades vid färjan i Göteborg 
i strålande sensommarväder. De guidades per bil genom 
vackra norra Halland och Onsala-halvön ut till Råö, där 
studiebesök hade arrangerats på Onsala Rymdobserva-
torium. 

Efter en stunds mingel vid foten av 25-meter telesko-
pet, skålande i bubbel och avnjutande goda tilltugg un-
der spaning över havet mot Danmark, samlades vi i fö-
reläsningslokalerna. Informationen hölls av två forskare, 
en svensk och en dansk. Våra gäster uppskattade mycket 
att få den tekniskt svårförståeliga verksamheten förklarad 
på sitt eget språk. 

Bildspel beskrev det fantastiska arbete, som forskarna 
och teknikerna vid Råö utför i det världsomspännande 
nätet av rymdforskning. Med radioastronomi via de två 
imponerande teleskopen, 25-meter respektive 20-meter, 
görs precisionsmätningar långt ut i rymden där man 
bland annat söker svar på frågor såsom: Var och hur föds 
nya stjärnor och planeter? Hur ser ett svart hål ut? Finns 
det liv i andra solsystem? Onsala Rymdobservatorium 
står för den svenska delen i det banbrytande 1500 km 
(!) stora europeiska teleskopet LOFAR. Man samarbetar 
även med teleskop i Chile och deltar i spännande inter-

nationella projekt med satelliter och 
teleskop i rymden. 

Onsala Rymdobservatorium 
grundades 1949 på initiativ av 
Chalmers Tekniska Högskola och 
dess dåvarande professor i radio-
teknik och tillämpad elektronfysik 
Olof Rydbeck. Rydbeck var en av 
de främsta inom sitt område, även 
internationellt, och var bl a ledamot 
av Svenska Vetenskapsakademien 
och Ingenjörsvetenskapsakademien. 
Han var Observatoriets första före-
ståndare åren 1949-1980. Framstå-
ende forskare från hela världen har 
under åren varit verksamma vid Ob-
servatoriet och utvecklat det till vad 
det är idag: en viktig samarbetspart-
ner inom internationell rymdforsk-
ning samt, sedan 1990, Sveriges na-

tionella anläggning för radioastronomi. 
Efter föreläsningen visades vi runt i den utställnings-

hall, som kompletterar Råö-anläggningen. Där fick vi 
hjälp att försöka förstå det primära inom vårt universum 
genom konkreta fakta och pedagogiska modeller. Många 
besök av skolklasser, teknikstuderande 

föreningar och turister har tagits emot sedan utställ-
nings-hallen stod färdig. 

Rymdobservatoriets andra teleskop (20-meter) är helt 
inneslutet i en s.k. random som liknar en enorm golfboll, 
vilken utgör en känd silhuett på södra Onsala-halvön. På 
grund av reparation av random-höljet tilläts inga besök, 
men våra gäster kunde ändå studera ”golfbollen” utifrån, 
när vi lämnade Råö för lunch. 

Resten av eftermiddagen umgicks vi med våra danska 
vänner på Pensionat Strandkullen, Onsala, där en väl-
smakande lunch serverades. Många jämförde sina min-
nen och visade foton från vårt senaste besök i Skagen, 
där ett flertal nu närvarande hade knutit kontakt med 
varandra. Det livliga samspråket avbröts då och då av 
glad sång, något som gästerna tydligt uppskattade. Öm-
sesidiga tal hölls av presidenterna och gåvor överlämna-
des, innan det så småningom blev dags för uppbrott och 
skjuts tillbaka till färjan i Göteborg. Nöjda med dagen 
ser vi i Kungsbacka-klubben nu fram emot att om ett par 
år åter få besöka vännerna i Skagen! 

Eva Nikell, sekreterare i Kungsbacka IWC.

Kungsbacka och Skagen IWC vid teleskopet
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FILIPSTAD FIRAR SIN ÄLDSTA MEDLEM

Filipstads IWC, klubb nr 1 i Sverige med charterbrev i 
juli 1949, har firat sin äldsta medlem och förmodligen 
den äldsta nu levande i Sverige. Hon heter Kerstin de 
Maré och fyllde 100 år i augusti 2014. Dagen firades 
med besök av klubbmedlemmar, dottern Eva hemma på 
besök från Stockholm och kaffe och tårta.

Julen 1950 blev Kerstin IW-medlem. Hon har varit 
president två gånger, 1959-60 och 1966-67. Hon har 
också varit sekreterare i fyra år, men det är nu ganska 
många år sedan. Tyvärr är hennes syn och hörsel dåliga 
och hon är numera den största tiden sängliggande. Hon 
har under många tidigare år varit klubbens rådgivare och 
kunskapskälla. När vi firade 60-årsjubileum deltog Ker-

stin, om än sittande i rullstol, i festligheterna. Det gladde 
oss övriga i klubben mycket att hon orkade vara med. 
Vid en intervju med Kerstin för fyra år sedan berättade 
hon för mig att hon införde månadsbreven. Hon berät-
tade också att all korrespondens från England i flera år 
kom till henne. Hon översatte och sände sedan ut till 
7-8- klubbar, som fanns då.

Filipstads IWC var fadderklubb till Motala, som bil-
dades 1950. Kerstin berättade att det för många år sedan 
var en fest i två dagar med Motala och Linköping. Dag 
två var det förhandlingar i

30 minuter! I början var det tätare kontakt mellan 
klubbarna, men avståndet gjorde kanske att den mins-
kade. På senare år har Filipstad och Motala-klubbarna 
närmat sig varandra igen.

Kerstin berättade också att Jeanne Liedholm, som var 
Filipstads charterpresident, lade ner ett stort arbete på att 
få igång fler klubbar. Hon skrev till Rotary, men de var 
inte så intresserade och svarade inte alltid på breven.

Kerstin har alltid haft, som hon kallade det, ett rik-
tigt hästminne för människor och händelser. Nu är det, 
av förståeliga skäl, svårare att kommunicera med henne. 
För några år sedan gjordes en längre intervju med henne, 
men jag vet tyvärr inte av vem. Den var införd i IW-nytt.

Kanske någon kommer ihåg detta? Vem var intervjua-
re? Och när var artikeln?

Lena Wenander Johansson, Filipstads IWC

Kerstin Maré med dottern Eva

En av Borlänge-Tunabygdens egna medlemmar, Kristina 
Prenler, som tidigare arbetat 
som sjuksköterska, material-
konsulent och försäljningschef 
och dessutom varit kommu-
nanställd inom äldreomsor-
gen, berättade vid ett möte om 
sitt nystartade företag Lasse 
Lasse Liten. Det är ett web-fö-
retag, där Kristina säljer barn-
kläder, 0 - 8 år, via e-handel. 
Många barnfamiljer idag, och 
främst män, handlar via nätet. 
I storstäderna består 53% av 
kunderna av män.

Kristina, som genom sitt ti-
digare yrkesverksamma liv all-
tid känt för och arbetat med 
’kvalitet’, säljer barnkläder i 

LASSE LASSE LITEN
ekologisk bomull och giftfria färger. Kläderna har svensk 

eller dansk design men tillver-
kas i Asien och ett fast belopp 
skänks varje år till Rädda bar-
nen.

Att driva ett nystartat företag 
innebär mycken administration 
och marknadsföring, menade 
Kristina, och sociala medier 
spelar en avgörande roll i sam-
manhanget. Deltagarna, som  
även fick se prover på kollek-
tionen och även hade möjlighet 
att handla, fick uppfattningen 
Lasse Lasse Liten innebar ett 
annorlunda sätt att arbeta, ett 
arbete som gav glädje och andra 
pospositiva effekter. 
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RESERAPPORT FRÅN KISIMA, KENYA

Kära medlemmar i Inner Wheel!
Under sex veckor har jag haft förmånen att få verka som 
volontär läkare för Rotary Doctors Sweden på er bekost-
nad. Jag lämnade Sverige i slutet av augusti och återkom 
en bit in i oktober. Under tiden har jag arbetat i Kisima, 
Kenya, på norra sluttningen av Mt Kenya. Jag bodde i 
ett gästhus på en enormt stor farm med väldiga vetefält, 
skogar även rosenodlingar med export av 40000-90000 
rosor per dag. Farmen ligger på 2450 meters höjd så da-
garna, i solsken, var varma men nätterna mycket kalla.

Tillsammans med inhemsk chaufför åkte jag med vår 
”mobile clinic”, d v s jeepen, varje vardag ut till byar på 
2300 – 3000 meters. Lokal sköterska hämtade vi på vä-
gen och i varje by fanns lokal volontär hälsokommitté 
på plats varav en medlem fungerade som tolk åt mig. 
Byarna, som var utvalda i samråd med de regionala häl-
sovårdsmyndigheterna, var sådana där det fanns stora be-
hov av hälso- och sjukvårdsinsats och där byborna hade 
mycket långt till vård. Vi fick låna t ex ett hörn i en kyrka 
för vår mottagning. 

Då vi på morgonen kom med vår jeep hade oftast en 
stor skara patienter redan samlats och väntade på oss. 
Sköterskan och jag började med att informera om enk-
lare sjukdomstillstånd, hygien, livsmedels- och vattenhy-
gien, nutrition, infektioner, antibiotika användning, vad 
de kunde förvänta sig av doktorn m m. I dessa byar har 
man sällan tillgång till information via tidningar, radio 
eller TV så det blev i allmänhet många frågor till oss. 
Det var många patienter som sökte oss, upp till 121 pa-
tienter på en dag, oftast 70-90. Sköterskan tog hand om 
enklare åkommor och sände dm med mera komplicerade 

medicinska problemen vidare till 
mig. En enkel journal fördes i en li-
ten bok som patienten hade med sig. 
Förskrivna läkemedel, som ingick i 
kostnaden för besöket, delades ut av 
chauffören. Mina inhemska medar-
betare var mycket kompetenta och 
vi fungerade väl tillsammans som ett 
team. Det var förutsättningen för oss 
för att kunna hjälpa så många som 
möjligt. P g a den höga höjden och 
nattkylan fanns där ingen mygg och 
därmed ingen malaria samt förvå-
nansvärt få patienter med HIV. Män-
nen i familjerna arbetade ofta under 
veckorna långt borta så kvinnorna 
skötte de små jordbruken, hem och 
barn. Vår största patientgrupp var 

därför kvinnor med värk i rygg och leder. Magkatarr 
var mycket vanligt liksom tarminfektioner p g a mask 
och amöba, hudinfektioner, svampinfektioner och un-
derlivsinfektioner. Jag mötte förvånansvärt många med 
högt blodtryck och med diabetes. Det var svårt att hos 
dessa patienter få förståelse att de måste medicinera livet 
ut. Luftvägsinfektioner och astma var också vanligt före-
kommande. Alla patienter hade inte råd att betala för be-
söket, 100 Ksh = 10 kronor. Jag hade därför med mig en 
”fattigkassa” då kunde bekosta besöket liksom eventuell 
transport för nödvändigt besök på sjukhus.

Mötet med dem vi kom i kontakt med ute i byarna 
var fantastiskt, vi blev så hjärtligt mottagna! Särskilt öm-
made jag för alla utslitna kvinnor med värk och som jag 
med våra mediciner kunde ge en tids lindring men, ty-
värr, inte kunde ge dem åter deras ungdoms ryggar och 
leder.

Preventiva insatser är viktiga! Vi kollade blodtrycket 
hos alla vuxna patienter. Vi försökte lära ut så mycket 
som möjligt till såväl grupper av patienter som till enskil-
da samt till hälsokommitténs medlemmar, i hopp om att 
dessa kunskaper sedan skulle spridas vidare i det lokala 
samhället och finnas kvar där då våra insatser inte längre 
behövs i just den byn.

   Än en gång TACK för att Inner Wheel bekostat min 
vistelse i Kisima. Jag kan försäkra er att de ekonomiska 
medel ni har bidragit med har kommit till stor nytta och 
glädje.

Anne-Marie Pernulf,  Rotary Doctor, Leg. Läkare, Spe-
cialist i Allmänmedicin Uppsala Gluntens Rotaryklubb
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Eslöv IWC hade 50 års jubileum den 25 maj på Odd Fellow 
Restaurang i Eslöv. Denna varma försommarkväll bjöds gästerna på 
en härlig kväll med mycket musik. De välkomnades med en truba-
dur och mousserande vin och stämningen god direkt. Presidenten 
Gunilla Schoug hälsade alla välkomna, både medlemmar med res-
pektive och speciellt inbjudna gäster Past Rådspresident Christine 
Berggren, Distriktspresident Ann Persson, inkommande president  
Lunds IWC Ulla-Christine Christiansson och president Eslöv Ro-
taryklubb Ann-Margreth Nyberg och deras respektive.

Gunilla Schoug, Past president 

ESLÖV IWC 50 ÅR 
(UTDRAG UR ARTIKEL)

Från vänster: President Eslöv Rotaryklubb Ann-
Margreth Nyberg, Past rådspresident Christine 
Berggren, President Gunilla Schoug, Distrikspre-
sident Ann Persson, och inkom.president Lunds 
IWC Ulla-Christine Christiansson.

D 232 Britt-Inger Snäll Piteå

D 233 Gunnel Kling Falun 
 Ingegärd Mellquist Falun
 Birgitta Nygren Falun 
 Marianne Såmme Falun
 Berit Kvarnlöf Sandviken
 Ulla Mueller Sandviken
 Christina Sundbom Sandviken
 
D 234 Ingalill Ristborg Arboga
 Barbro Frisk Karlskoga-Degerfors
 Margareta Sahlberg Karlskoga-Degerfors
 June Miliander Karlstad
 Margareta Hardeborn Västerås-St Ilian
 Ingrid Bardvall Örebro
 Solveig Degefors 1996 Örebrohus
 Marianne Gustafsson 1998 Örebrohus
 AnnSofi Wendt Örebrohus

D 235 Anita Ahlström Enköping
 Christina Norén Enköping
 Diana Norrström Enköping
 Gertrud Roheden Enköping
 Anne-Marie Tapper Enköping
 Britt-Marie Thisner Enköping
 Eva Sundström Andersson Eskilstuna Fors
 Monika Boström Sigtuna-Arlanda
 Birgitta Liljeström Stockholm Ekerö  

D 236 Irene Fransson Alingsås-Lerum-Vårgårda
 Berit Kaldrup Alingsås-Lerum-Vårgårda
 Monica Nichols Strömstad-Tanum
 Berit Söderberg Trollhättan
 Kajsa Öberg Trollhättan 

D 238 Kerstin Robertson Eksjö
 Louise Ugarph Robertsson Eksjö
 Kerstin Rudolfsson Eksjö
 Lena Löfgren Jönköping-Bankeryd
 Lena Broberg  Lidköping 
 Anna Carin Hjelmaeus Lidköping
 Ewa Österberg Svensson Lidköping
 Kerstin Petersén Skövde 
 Ingela Lundin Skövde S:ta Elin
  

NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA
D 239 Gunnel Lundahl Höganäs
 Gunda Emond LandskronaCitadell
 Anita Herbing Landskrona Citadell
 Monica Öhrström Landskrona Citadell
 Birgitta Collin Malmö-Kirseberg
 Margareta Nilsson Malmö-Kirseberg
 Barbro Wendel Malmö-Kirseberg
 Lise Jagd Malmö-Kirseberg 
 Christina Gustafson Malmö-Limhamn-Slottsstaden
 Ann-Charlotte Karlsson Staffanstorp
 Ingela Löfberg Staffanstorp 
 Elisabeth Nelson Staffanstorp
 Ragnhild Svensson Staffanstorp
 Ulla-Britt Lindmark Trelleborg 

D 240 Ylva Kron Alvesta
 Solvig Olsson Alvesta
 Margareta Svensson Alvesta
 Ingrid Friman Bromölla-Sölvesborg
 Anita Andersson Halmstad-Tylösand
 Gerd Rydén Halmstad-Tylösand
 Catharina Wallentin HansonHalmstad-Tylösand
 Rose-Marie Gustavsson Karlshamn 
 Pia  Malmström Karlshamn 
 Berit Persson Kristianstad-H-hus  
 Khémissa Bengtsson Kristianstad-H-hus
 Marianne Karlsson Lessebo 
 Barbro Olsson Ljungby    
 Monica Björstrand Växjö-Tegnér
 Gunilla Johansson Växjö-Tegnér
 Gullvi Karlsson Växjö-Tegnér
 Agnetha Olsson Växjö-Tegnér
 Birgitta Theodorsson Växjö-Tegnér   

D 241 Kerstin Ahlsén  Norrköping Norra
 Karen-Margrete Ekman Norrköping Norra
 Eva Hellström Norrköping Norra
 Kerstin Lundström Norrköping Norra
 Gull-Britt Karlsson Nybro-Emmaboda
 Marina Skoglund Nybro-Emmaboda  
 Solveig Axelsson Tranås
 Kristina Lindh Tranås
 Eva Liljeblad Vimmerby
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IWÄNSKAP
- ETT RENT NÖJE SOM BIDRAR TILL INTEGRATIONEN

I mitten av september startade första simkursen för invandrar-
kvinnor. En efterlängtad del i projektet IWänskap, vars första 
träff hölls redan hösten 2008 i Staffanstorps IWC.
Syftet med IWänskap är att öka den internationella förståelsen 
lokalt. Kvinnor som kommer från olika delar av världen bjuds 
in till trivsamma möten och tillsammans skapas förutsättning-
ar för inblick i varandras liv och kulturer.
   Teman för träffarna bestäms efter önskemål i gruppen. T.ex. 
har det lagats mat, spelats minigolf, målats tavlor och gjorts 
påskpynt. En mycket populär och återkommande aktivitet har 
varit att göra dörrkransar till jul. 
   Det har förekommit upp till nio olika nationaliteter samtidigt 
på träffarna. Även om kunskapsnivån i svenska språket är olika, 
så finns det alltid någon i gruppen som kan översätta om det 
skulle behövas.
   Idag kretsar mycket i vårt samhälle kring hälsa och motion 
och det har även tagits fasta på i projektet. Under tre sönda-
gar i höst genomförs det därför prova- på- lektioner i afrodans 

med en av de lokala duktiga ledarna i Nevis gymnastikfören-
ing. Tanken är att man sedan flyttar in hela gruppen i Nevis 
befintliga verksamhet. 
   Många vuxna kvinnor från andra länder kan inte simma. 
Med hjälp av projektstöd från Sparbanksstiftelsen Skåne och 
kvittoinsamling från Citygross erbjuder projektet IWänskap 
möjlighet för icke simkunniga kvinnor att lära sig detta.

Buthaina Amin, kommer ursprungligen 
från Irak. Hon tycker att IWänskap är 
ett mycket viktigt initiativ. Även om hon 
har arbete och trevliga arbetskamrater så 
umgås man inte privat och menar att 
IWänskap öppnar upp för fler kontakter 
i samhället. Simkursen tycker hon är jät-
terolig. ”Jag var först ut att anmäla mig”, 
säger hon. ”Mitt barnbarn som är sex år, 

är väldigt stolt över att mormor äntligen ska lära sig simma.” 
Monica Smidelik

Sandviken Inner Wheel gästa-
des vid sitt septembermöte av 
Anna-Stina Persson från Järbo. 
Hon arbetar som sekreterare 
på Sandvik, men hinner vid 
sidan av detta arbete med sin 
stora passion, hattar. Redan på 
60-talet gick Anna-Stina i lära 
hos olika modister i Sandviken: 
på Elisabetateljén, hos Berglöfs 
efterträdare och i Lilla hattbu-
tiken. Efter fyra år i lära fick 
Anna-Stina sitt certifikat. 1995 
startade hon sin egen hattstuga. 

Att tillverka en hatt från 

HATTAR HOS SANDVIKEN IWC

På bilden har första gruppen samlats som börjat simträna nu i höst. I bakgrunden Staffanstorps IWC:s Kerstin Mårtensson, 
Birgitta Sandén och Elna Johansson

grunden, helt manuellt, kan ta en vecka. Grunden kan vara 
ett melusin-material (ekorrhår) eller hårfilt. Det behövs olika 
hattstockar, brättstockar, ståltråd mm för att komma igång 
med hattillverkningen. Anna-Stina har kvar mycket materiel 
från gamla modister. Numera finns det kvar bara en grossist, i 
Göteborg, att beställa nytt ifrån. Men för att lyckas som modist 
krävs inte bara bra material och utrustning. Egen design och 
fantasi tillsammans med yrkesskicklighet är viktigt.  

Anna-Stina har kunder över hela landet och många ”hatt-
vänner” runt om i världen. Hon nämnde bl. a. USA, Canada 
och Nya Zeeland.  

Det fanns gott om hattar, även små koaffer, för deltagarna att 
prova under kvällen – till allas förtjusning.  Kvinnor blir glada 
av att prova hattar, det är nu bevisat! 

Agneta Rudsänger, sek.
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IMPROVISERAT INDIENBESÖK

Jag fick ett mail från vår klubbs ISO om jag ville vara så 
vänlig att kontakta en klubb i Bombay. De hade en medlem 
som skulle besöka Stockholm. Sagt och gjort. Jag kontak-
tade Inner Wheel Club of Bombay Seacoasts ISO och hade 

några mail fram och åter. I mitten av 
oktober ringde medlemmen till mig 
och sa att nu är hon i Stockholm och 
undrade om det fanns någon möjlig-
het  att träffa  vår klubb. Ja, det var ju 
svårt, eftersom vårt möte inte var förrän 
en vecka senare, men jag kanske kunde 
ordna några besök av medlemmar. Oh 
vad trevligt, svarade hon, kan ni inte 
då komma hem till min dotter på Öst-
ermalm för en sen frukost fredag den 
17/10... Hur som helst vi kom dit kl 10 
och hade hela tre timmars diskussion 
om allt möjligt och mycket om våra 
respektive projekt i de olika länderna. 
Tänk att något kan bli så trevligt och 
givande fast man inte känner varandra 
eller har träffats tidigare, men att man 
tillhör IW.

  Vi som besökte var alla från Stockholm Ekerö IW.  Ma-
ria Herrström (charterpresident nr 2 fr hö) Ann-Christine 
Edin (vDp längst ut t hö),  Eva Fogelberg (sekr längst ut till 
vä).  Indiens IW-gäst  är Dr Malinder Sabharwal.

Ann-Christine Edin

FO
T

O
: A

N
N

-C
H

R
IS

T
IN

E
 E

D
IN

This is another sad story about 
children whose parents are 
dead so we have new family. 
They need  new clothes, new 
uniforms again and they sleep 
on the rough floor of the hou-
se with no mattress or blan-
ket. I cried to see them this 
way, but life has to continue. 
I bought them some school 
uniform and books but it is 
real need.

Margaret.

Vi lyckades få ihop 3700 
kronor tack vare våra  tyska 
vänner från vår vänförening 
i Hamburg. De var på besök 
hos oss i början av oktober. 
Jag tänker skriva till nunnan 
igen och önska att några barn 
ville rita något till oss.

Gerd Eklund
ISO, Stockholm Västra IWC

NUNNAN MARGARETS BREV TILL GERD   
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VIMMERBY IWC FIRAR 50 ÅR
50 år - så länge har Vimmerby Inner Wheel klubb funnits 
och medlemmarna varit kuggarna som hjälpt till att hålla 
hjulet snurrande och bidragit till vänskap och förståelse 
bland kvinnor världen över. Det var exakt på dagen 50 år 
sedan Vimmerby Inner Wheel klubb chartrades den 24 
oktober 1964. Klubbens allra första president var Gunvor 
Paulsen och nu den 24 oktober 2014 tände dagens presi-
dent Annika Carlson vänskapens ljus och hälsade klubbens 
medlemmar och tillresta Inner Wheel-vänner från Västervik 
och Nybro-Emmaboda välkomna till kvällens jubileums-
middag.

Innan man satte sig till det vackert dukade bordet hade en 
ungdomskör från Vimmerby kulturskola underhållit med 
skön musik.

Distriktspresident Kristina Jonsson – som tillika är med-
lem i Vimmerby-klubben – gratulerade Vimmerby till de 
50 åren och till att ha hjälpt till att lysa upp stigen för så 
många kvinnor under dessa år (”Light the Path”).

Representanter för Västervik Inner Wheelklubb gra-
tulerade med ett bidrag till Garissa-projektet och Nybro-
Emmaboda med bidrag till narkotikasökhundsprojektet. 
Många klubbar i distriktet hade sänt gratulationer och gå-
vor till dessa projekt. 

Astrid Johansson berättade lite om Inner Wheel i Vim-
merby under de 50 åren och en ny medlem välkomnades. 
President Annika Carlson avslutade med att tacka alla och 
framförde en förhoppning om många, många framgångs-

rika år framöver och när vi gick ut 
i den mörka höstkvällen värmdes 
vi alla vid tanken på Inner Wheels 
motto ”vänskap, hjälpsamhet och 
internationell förståelse” och att 
vi har förmånen att vara en länk i 
denna unika organisation.

Catharina Bachmann, ISO

D 232 Barbro Rosén Luleå 1972-2014

D235 Märta Sverkel Enköping 1960-2014
 Ingrid Svalling Stockholm N-Ö 1966-2014
 Kerstin Lindstrand Stockholm N-Ö 1969-2014
D 241 Gunvi Strandh Tranås 1983-2014

VI MINNS

I september i år reste Gunbritt 
Hedén, Birgitta Elmberg, Birgitta 
Enocsson, Barbro Klaassen, Marian-
ne Lindblom, Gun Samuelsson och 
Ninnan  Ferm Lundberg  från Gö-
teborg Södra IWC till vår vänklubb 
i Farnham i England. Farnham IWC 
har varit vänklubb under många år 
först med Göteborg Västra IWC och 
nu med Göteborg Södra IWC. Vi 
besökte dem första gången 2011 och 
de var i Göteborg 2013.

Farnham ligger ca 1 timmas bilresa 
västerut från London. Många bor i 
Farnham och de underbara omgivningarna och arbetar i 
London. 

Våra vänner hade ordnat ett mycket omväxlande och 
trevligt program för oss. Vi fick besöka Jane Austens hem 
och museum.  Här bodde och författade Jane Austen 1807-
1817 tillsammans med sin mamma och syster Cassandra. Vi 
fick också besöka the Royal Horticultural  Gardens i Wis-
ley. Det var en stor och helt underbart vacker och välskött 
trädgårdsanläggning. Vi hade hela tiden tur med vädret och 
kunde sitta ute och dricka kaffe.

Vi var med på deras månadsmöte som började med lunch 
på en pub. Ovanligt många medlemmar hade kommit till 
detta möte. En medlem från IW boarden i England, som  
hade doktorerat i konstvetenskap i Göteborg och talade 
flytande svenska, deltog också i mötet. Det var ett mycket 
trevligt möte och vi kände oss hela tiden varmt välkomna. 

VÄNSKAPSMÖTE I ENGLAND

Nästa dag åt vi avskedsbrunch och det var trist att resa 
från våra vänner efter fyra mycket intressanta och roliga da-
gar! Vi måste ses snart igen!

Ninnan Ferm Lundberg
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… och jubileumsmiddagen intogs på Hågelby restaurang. 
Vi var 25 personer, varav 16 medlemmar från Tumba och 
så vår distriktspresident Christina Persson.  De övriga var 
medföljare. Förutom god mat bjöds vi på musik av Ingrid 
Moosbergs barnbarn, det är hon som står upp och presen-
terar dem på kortet. Två medlemmar som var med från 
starten var med. På kortet är det den andra längst ner till 
vänster, Maj Hallin, och Evelyn Odbratt (som sitter vid det 
andra bordet vänd mot det närmaste bordet i röd dräkt). 
Vi fick berättelser från de olika jubileerna, bland annat att 
vid jubileet 1994 skulle Rotary Tumba beställa blommor till 
Innerwheel. Då frågade de i blomsteraffären om det var en 
cykelklubb. Ja så tokigt kan det bli. 

Susanne Brundin Ringius, 
president

TUMBA IWC 40 ÅR

OM ENSAMKOMMANDE 
FLYKTINGBARN HOS EKSJÖ IWC
Kvällens föredragshållare Birgitta Löwdahl, enhetschef på 
sociala sektorn i Eksjö Kommun berättade för oss om en-
samkommande flyktingbarn. För närvarande finns det 29 
st. i Eksjö och sedan 2006 är det kommunens ansvar att 
ta hand om dessa ungdomar i Sverige. De är mellan 15-18 
år och de flesta är pojkar. Många av dem har en lång för-
historia av att leva på flykt, med småjobb här och där för 
att tjäna pengar för att kunna resa vidare. Många av dessa-
ungdomar kommer från Afghanistan, Iran och Irak. De bor 
tillsammans i särskilda boende med personal dygnet runt. 
Ungdomarna har skolplikt och det är viktigt att anpassa 
skolgången med extra hjälp för både hemspråk och svenska.

Dessutom är en del av de unga analfabeter. För ungdo-
marna är det viktigt att få utbildning. En del av dem vill 
återvända hem för att återsamlas med sin familj och hjälpa 
till. Ungdomarna skrivs ut när de fyller 21. Alla ungdomar 
får asyl i Sverige om de vill. Det är svårt att hitta kontaktfa-
miljer till ungdomarna och de har väldigt få svenska vänner.

Efter detta följde en livlig frågestund. Vi tackade med en 
IW-ros för ett mycket engagerande föredrag, som väckte 
många tankar.

Stine Krabbe Svensson, 
v. sek.

Lördagen den 18 oktober var vi åtta 
förväntansfulla medlemmar från IWC 
Karlshamn, som begav oss till Toranns 
Ljusstöperi i Nye, Vetlanda. Där fick 
vi prova på denna gamla fina tradition 
med ljusstöpning. Det var en mycket 
lärorik och trevlig dag. Vi stöpte var 
sin ljuskrona som förevisas nedan av 
tre stolta damer, Vivi-Anne Wahlgren, 
Berit Jansson och Cecilia Holmberg.

Förmedlat av Elisabeth Sane, 
DISO 240

JULELJUS I KARLSHAMN
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PROTOKOLL FÖRT VID
SVENSKA INNER WHEEL RÅDETS

95:E MÖTE I SOLLEFTEÅ
DEN 14-16 NOVEMBER 2014

Deltagare       Delegater

SIWR VU     
Rådspresident Kerstin Jonson
Vice rådspresident/
vice nationalrepresentant     Birgitta Lundehed
Immediate past rådspresident/
Nationalrepresentant /RISO Kristina Andersson 
Rådssekreterare Lisbeth Gabrielsson
Rådsskattmästare Christina Nylander

Distriktspresident i 
D 232 Elisabeth Eriksson
D 233 Lena Blom
D 234 Lena Watz
D 235 Christina Persson
D 236 Britt Hallgren
D 238 Margaretha Olofsson
D 239 Ingelög Wyndhamn
D 240 Ursula Indorf-Sjöholm
D 241 Kristina Jonsson

Adjungerad:
Web-master Elisabeth von Friesendorff
Redaktör IW-Nytt Anita Nordqvist

§ 1 Mötets öppnande 
Rådsmötets öppnande Bilaga 1:1
Rådspresident Kerstin Jonson hälsade oss välkomna till Inner 
Wheels 95:e rådsmöte. Vi började med att hedra våra avlidna 
IW-vänner med att tända ett ljus och påkalla en tyst minut. 
RP läste en dikt av Bo Setterlind.

RP tände vänskapens ljus för alla IW-kvinnor över hela värl-
den och hoppades på trevliga dagar under rådsmötet. RP 
förklarade mötet öppnat.

RP påminde deltagarna om hur demokratin inom IW är upp-
byggd genom att läsa från en handling upprättad av tidigare 
rådspresident Gunilla Torstensson, Enköping IWC som varit 
införd i IW-Nytt 2012. Se bilaga.
 
§ 2 Upprop
Upprop av delegater
Upprop förrättades av rådssekreterare Lisbeth Gabrielsson. 

§ 3 Val av justerare tillika rösträknare 
Val av två justerare tillika rösträknare
Beslut: Till justerare valdes:
a)  Lena Blom, D 233
b) Lena Watz, D 234
Justeringen äger rum senast den 10 december 2014.
 
§ 4 Föredragningslistans godkännande
Fastställande av föredragningslistan
Beslut: Ändringar och tillägg gjordes i:
§§ 13, 14, 22, 28
§ 16 och § 17 byter plats.
Under § 40 Övriga frågor tas upp:
a) Firmatecknare
b) Tackbrev
c) Texten i Wikipedia
d) Besök på Convention 1, 2 eller 3 dagar
e) Deltagande i Almedalsveckan
f) Ev. besök av IIW:s världspresident

Föredragningslistan godkändes med ovanstående ändringar 

§ 5 Distriktsrapporter
Liten muntlig distriktsrapport 
Distriktspresidenterna lämnade muntliga rapporter från sina 
respektive distrikt om vad som hänt sedan förra rådsmötet.  
Skriftliga rapporter lämnades till samtliga deltagare.
Beslut: Vid kommande rådsmöten lämnas original av di-
striktsrapporterna till rådssekreteraren som bifogar dem som 
bilagor till protokollet.
 
§ 6 Protokoll från RM i Linköping
Genomgång av protokoll från rådsmötet i Linköping
Protokollet från rådsmötet i Linköping har publicerats i IW-
Nytt och på IW:s hemsida och har därmed varit tillgängligt 
för samtliga medlemmar. Det har även godkänts av samtliga 
distriktskommittéer.
Beslut: Protokollet lades till handlingarna.
 
§ 7 Årsberättelse
Årsberättelsen 
Årsberättelsen har varit införd i IW-Nytt nr 3/2014.
Beslut: Årsberättelsen lades till handlingarna efter justering 
på sid 1 där ordet ”maj” utgår under rubriken ”Informations- 
och rådsmöten”.
 
§ 8 Ekonomiska redovisningar 
Ekonomiska redovisningar Bilaga 8:1
Ekonomiska rapporter lämnades avseende SIWR, IW-Nytt och 
nedan nämnda hjälpprojekt.  Se bilagor.
a) SIWR och Inner Wheel Nytt 2013-2014 
b) Hjälpprojekten 
1. Narkotikasökande hundar
2. IW-doktorn
3. Happier Futures (Garissa)
 
§ 9 Bokslut
Bokslut
Beslut: Balans- och resultaträkningen för SIWR och IW-Nytt 
avseende verksamhetsåret 2013-2014, har publicerats i IW-
Nytt och godkänts av samtliga distriktskommittéer, godkän-
des och lades till handlingarna.
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§ 10 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013-2014, har 
varit införd i IW-Nytt 3/2014.
Beslut: Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 11 Ansvarsfrihet för SIWR/IW-Nytt
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 – 2014 för SIWR
Beslut: Styrelsen för SIWR beviljades ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret  2013 -2014.

§ 12 IT och IW-hemsida
Hemsida/IT
Rapporter lämnades från IT-samordnare och Webmaster.

a) Rapport från IT-samordnare Margareta Westesson:
Oktober var den bästa månaden hittills då det gäller besök 
på vår hemsida. Nästan hälften av alla medlemmar var inlog-
gade. Vi slog således rekord. En orsak är med all säkerhet att 
alla distrikt har haft distriktsårsmöten under hösten. Dess-
utom har vår IT-samordnare haft utbildning för flera klubbar. 
Även distrikten har haft utbildning för sina IT-funktionärer.
IT-supporten kan ibland vara lite seg med CoW men fungerar.

b) Rapport från Webmaster Elisabeth von Friesendorff:
Vi har fått flera nya medarbetare på IT-sidan – frågorna från 
dessa har minskat och de klarar sig allt bättre och behöver 
för närvarande alltmer sällan hjälp.
Vid uppdateringar av hemsidan använder vi oss mestadels 
av annan Webbläsare än Explorer eftersom man alltjämt inte 
löst de problem som inträffar där.
För egen del försöker jag med hjälp av nuvarande och när-
mast föregående Rådspresident som bollplank och emellanåt 
som initiativtagare göra hemsidan mer lättillgänglig genom 
att t.ex. plocka bort inaktuellt och flytta om artiklar.

Webmaster är tacksam om medlemmarna hör av sig med 
tankar och synpunkter på hemsidan. Ett tips till alla DP är att 
titta på medlemsstatistiken för sina respektive distrikt, gärna 
under maj månad. 

Önskemål framkom om att på hemsidan skapa en liten ruta 
för ”IW i media”.

Beslut: En ruta skapas på IW:s hemsida där material som 
funnits i media och avser IW kan läggas in. Ett önskemål som 
Webmaster Elisabeth von Friesendorff omgående verkställde.

§ 13 Ekonomiska frågor SIWR 2014-2015
Ekonomiska frågor SIWR 2014 – 2015 Bilaga 13:1
a) Betalda och icke betalda kostnader till CoW/RUM  
Rådsskattmästaren rapporterade om betalda och icke be-
talda kostnader till CoW/RUM

b) Bekräftelse av kostnader för utbildning av 
IT-funktionärer Bilaga 13:2
Rådskattm. rapporterade om kostnader för utbildning av IT-
funktionärer. Se bilaga. 

c) Bekräftelse av kostnader för deltagande i European Mee-
ting
Rådsskattmästaren redovisade intäkter och kostnader för 
European Meeting 2014-07-03—07-06 vilket lämnade ett 
överskott uppgående till kronor 4 173.
SIWR:s kostnad för EM uppgick till kronor 21 933. Närvarande 
var NP, RP, Anita Nordquist, sekreterare vid mötet och Chris-
tine Berggren, samordnare för EM. 

d) Bekräftelse av kostnader vid Nordic Meeting
Rådsskattmästaren redovisade för kostnader vid Nordic Mee-
ting 2014-09-12—09-14 som uppgick till kronor 6 416. Från 
SIWR deltog vid detta möte NP.

g) Bekräftelse av kostnader för deltagande i Läkarbankens 
styrelsemöten.
 Punkten utgick. 

h) Bekräftelse om kostnader för deltagande i Tullverkets 
jurysammanträde. Punkten utgick. 

j) Växelkurs för det Brittiska pundet.
Rapporterades att växelkursen för det Brittiska pundet den 
1 juli 2014 var 12: - (kr 11.60) vilket belopp användes vid bud-
getarbetet.  

k) Reseutjämning i samband med INFO-möten. Bilaga 13:3-5 
Synpunkter på beräkningen av reseutjämningen i samband 
med våra INFO-möten har framförts, främst från distrikt 235 
som har INFO-mötet i sitt distrikt varje år, men får vara med 
och betala vid fördelningen av uppkomna resekostnader i 
övriga distrikt. 
Rådsskattmästaren hade gjort tre olika förslag på beräkning 
av reseutjämning enl. bilagor till protokollet.
Beslut: De tre förslagen för beräkning av reseutjämning vid 
INFO-möten överlämnas till distrikten för diskussion och 
synpunkter. Beslut fattas på vårens RM 2015.
 
§ 14 Schablonersättningar 
Schablonersättning till VU och övriga funktionärer i 
SIWR 2014-2015
Under föregående verksamhetsår har till rådets VU:s leda-
möter utbetalats en schablonersättning på 1 200: - vardera 
och till rådets funktionärer 700: - vardera.

Beslut på RM i Linköping: Frågan om schablonersättningar-
nas storlek inför 2014-2015 bordlades till höstens rådsmöte 
2014. 
Beslut: Schablonersättning till rådets VU, rådsarkivarie, 
IT-samordnare, webmaster, och IW-Nytts redaktör beslutades 
till 1 200: - vardera för verksamhetsåret 2014-2015.
 
§ 15 Budgetförslag SIWR 2015-2016
Budgetförslag SIWR 2015-2016 Bilaga 15:1
Genomgång gjordes av ett upprättat förslag till budget för 
verksamhetsåret 2015-2016. Underlaget till förslaget har 
upprättats av rådsskattmästaren, vRP och rådssekreteraren. 
Upprättat budgetförslag visar ett underskott på ca 38 000: 
- trots gjorda neddragningar och prutningar.  Flera belopp är 
beräknade i underkant.
Då resultatet för innevarande verksamhetsår också pekar 
mot ett underskott går troligtvis en höjning av avgiften till 
SIWR för verksamhetsår 2015-2016 ej att undvika.
Beslut: Budgetförslaget för 2015-2016  skickas till distrikten 
för information och diskussion. Slutligt beslut om budgeten 
fattas på vårens RM 2015.
 
§ 16 Matrikeln
Matrikel
Årets Matrikel
Synpunkter: Några synpunkter har ej inkommit på årets matri-
kel.

Nästa års Matrikel. 
Förslag: Handboken trycks separat på hösten conventionåret, 
då ändringarna från Convention finns med. Övriga år finns 
aktuell handbok endast på hemsidan. Sidorna 291-340 i 
handboken, tidigare presidenter, finns bara på hemsidan. 
Matrikeldelen trycks varje år. 

Rådsmötet beslutade att handboken utges på hösten det år 
som Convention hålles, alltså nästa gång hösten 2015. Med-
lemsdelen trycks varje år. Sidorna 291 – 340 i handboken tas 
bort från handboken och finns bara på nätet.
Rådsmötet beslutade att alla kontakter med tryckeriet sköts 
av RP för tryckande av matrikeln. Alla förslag till ändringar 
lämnas till NR för att läggas in på hemsidan. Arbetsuppgifter 
sammanhängande med medlemsdelen i matrikeln görs av 
IT-samordnaren.
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§ 17 Distriktsindelning
Distriktsindelning
Vid tidigare rådsmöten har frågan om ny distriktsindelning 
tagits upp. Den tillsatta projektgruppen har kommit med för-
slag på åtgärd.  
Projektgruppens förslag är att D 238 delas geografiskt på 
mitten. Södra delen går till D 241 och den norra delen till D 
236. Den allra sydligaste delen av D 241, Kalmar och Nybro-
Emmaboda, överförs till D 240. 
Anledning till delningen är dels praktiskt med tanke på resor 
och dels minskade kostnader.  

Beslut vid rådsmötet i Linköping: Frågan diskuteras vidare i 
berörda distrikt och klubbar. Distriktspresidenterna tar upp 
detta vid sina klubbesök.
Uppdrag gavs till projektgruppen att ta fram ett diskussions-
underlag inför ev. delning av D 238 som delas ut på kom-
mande INFO-möte. Frågan tas upp till förhandling på höstens 
RM 2014.

Beslut vid VU:s möte i Frösundavik i augusti 2014: VU före-
slog på Informationsmötet att låta frågan vara vilande efter 
att ha diskuterat med HQ.
Beslut: Rådsmötet beslutade att avskriva ärendet.

§ 18 IW-Nytt Ansvarig utgivare
Ansvarig utgivare IW-Nytt
Frågan om ansvarig utgivare för IW-Nytt har diskuterats på 
tidigare rådsmöten. IW-Nytts redaktör Anita Nordqvist har 
varit i kontakt med jurist för information om IW-Nytts redak-
tör även kan vara ansvarig utgivare.  Något hinder för detta 
torde inte föreligga.
Beslut: Rådsmötet beslutade att IW-Nytts redaktör också 
skall vara ansvarig utgivare för IW-Nytt.
 
§ 19 Rosenkort
Rosenkort med röd ros och med rosa ros
Påpekanden har gjorts att det gamla rosenkortet med röd 
ros inte finns omnämnt i handboken. Överskottet från detta 
kort går till narkotikabekämpning.  Se sid 285 i handboken 
där kortet finns till försäljning. 
Beslut: I IW-Nytt, sid. 3, förtydligas i nästa nummer att kor-
tet med rosa ros är SIWR:s rosenkort som säljs till förmån 
för Silviasystrarnas stipendier. För övriga kort hänvisas till 
handboken.
 
§ 20 Hjälpprojekten
Hjälpprojekten Bilaga 20:1
Sammanfattning på insamlade medel under perioden 1 juli 
till 30 oktober 2014 framgår av till protokollet fogad bilaga. 
Totalt har under perioden insamlats kronor 45 945. Belop-
pet är något mindre än för motsvarande period förra året. 
Från flera distrikt påpekades att mycket pengar går lokalt till 
andra projekt. 

Lägesrapporter om:
a) Narkotikasökhundar. 
Det nationella hjälpprojektet avseende stöd till Tullverkets 
narkotikasökhundverksamhet förlängdes under 2013 och 
pågår nu till 2016-06-30.
Projektet är mycket uppskattat, så väl bland IW-medlemmar 
som hos Tullverket. Våra klubbar kan glädja sig åt generösa 
gåvor vid sina insamlingar till detta projekt och Tullverket 
har visat stor tacksamhet och uppskattning i ett brev till 
SIWR (2014-09-12).
Generaltulldirektören Therese Matsson skriver i brevet att 
det finns 140 875 kr på Inner Wheels donationskonto hos 
Tullverket. Pengarna kommer under hösten att användas 
för inköp av en ny hund som ska grundutbildas. Återstående 
medel användes för kommande hundinköp.
Idag finns 23 hundar i Tullverket som är inköpta med medel 
donerade av Inner Wheel. De har hittills i år bidragit till att 
mer än 250 narkotikabeslag uppgående till en beräknad 
samhällsnytta av minst 172 miljoner kr har gjorts.
Generaltulldirektören vill även förmedla Tullverkets varma 

tack till alla medlemmar i Inner Wheel för samhällsengage-
mang och uppskattade donationer.
Hittills i år har bidragen uppgått till kronor 13 860 .

b) IW-doktorn
Den 12 september 2014 deltog RP i ett styrelsemöte med 
Stiftelsen Rotarys Läkarbank (”IW-doktorn”). På mötet disku-
terades en rad angelägna frågor angående vårt hjälpprojekt 
i Kenya. T.ex. nya och befintliga jeeplinjer, framtida tandlä-
karverksamhet, aktuella och vanliga sjukdomar som diabetes 
och högt blodtryck men även risken för spridning av Ebola 
från västra Afrika.
En av styrelseledamöterna, Anne-Marie Pernult från Uppsala 
arbetade vid mötestillfället som volontär läkare, s.k., jeeplä-
kare, i Kenya tack vare bidrag från Inner Wheel.
Hon har nu återvänt till Sverige och skickat oss en reserap-
port som finns utlagd på vår Hemsida. Mycket intressant 
läsning. Hjälpbehovet är stort liksom tacksamheten för våra 
bidrag som kommer till stor nytta och glädje skriver Anne-
Marie Pernulf.
Under verksamhetsåret 2013-2014 skänkte IW:s medlemmar 
93 540 kr till IW-doktorn. Hittills i år har bidragen uppgått till 
16 085 kr.

c) Happier Futures – Garissa – rapport från Birgitta Lunde-
hed.
Birgitta Lundehed D236 och Margareta Wesslau D 235 valdes 
vid rådsmötet i Eksjö att ha kontakt med Stiftelsen Garissa. 
I den egenskapen har Birgitta Lundehed träffat Göran Claes, 
ny ordförande efter Susanne Carlzon. I samband med ord-
förandebytet flyttade stiftelsen sitt säte från Stockholm till 
Borås. Förutom flytten ändrades styrelsens sammansättning 
till att omfatta familjen Ekman med undantag för en person.
Inför rådsmötet i Sollefteå sökte jag Göran Claes men han var 
på semester. Jag ringde därför Carl-Axel Ekman och fick veta 
att allt går enligt ritningarna för Garissa trots oroligheterna i 
den del av Kenya som Garissa ligger i.
Både Carl-Axel Ekman och Göran Claes hade tänkt resa ner 
till Garissa under hösten men har stannat hemma  med tanke 
på oroligheterna. Däremot har en person från Erikshjälpen, 
som också stöder stiftelsen, varit  nere i Nairobi och träffat 
personal från Garissa. De har kunnat lägga en budget för 
2015 med hjälp av bl.a. de pengar som Inner Wheel bidrar 
med.
Hittills i år har insamlats kronor 16 000.

§ 21 Projektansvarig  Narkotikasök-hundarna
Projektansvarig:
Narkotikasökande hundar
Avtal mellan Tullverket och Inner Wheel Sverige avseende 
narkotikasökhundarna sträcker sig fram t.o.m. juni 2016. Enligt 
avtalet skall för Inner Wheel finnas en projektansvarig gent-
emot Tullverket.
Beslut: Till projektansvarig för tiden t.o.m. juni 2016 utsågs 
Gun Sjöblom-Sandberg, Borlänge-Tunabygden IWC. Avtalet 
med Tullverket kommer att skrivs om. 
 
§ 22 Silviasystrarna
Silviasystrar – stipendier Bilaga 22:1
Resultat av försäljning av rosenkort, vars överskott går till 
stipendier till Silviasystrar, finns på bilaga till protokollet. Gå-
vor kan skänkas direkt till ”Silviasystrarna” genom insättning 
på IW:s plusgirokonto med märkning ”gåva Silviasystrar”.
På rådsmötet togs frågan upp om en fortsättning med sti-
pendier till Silviasystrar, praktiska frågor vid utdelandet av 
stipendierna liksom att det gamla avtalet med Sophiahem-
mets Högskola behöver skrivas om då detta delvis är föråld-
rat. 

Rådsmötet beslutade att distrikten diskuterar med sina 
klubbar om en fortsättning med stipendier till Silviasystrar.  
Beslut fattas på vårens rådsmöte år 2015.
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Rådsmötet beslutade vidare att:
1. Under innevarande verksamhetsår utdelas två stipendier, 
ett till en sjuksköters- ka och ett till en undersköterska.
2. Stipendiets belopp är 10 000: -/mottagare.
3. Stipendiet utdelas i närmsta IW-klubb till stipendiatens he-
mort.
4. Nytt avtal skrivs mellan Sophiahemmets Högskola och 
SIWR. 
  
§ 23 Margarette Golding Award och Honoured Active Badge
Margarette Golding Award och Honoured Active Badge
Två olika förtjänstemblem 

Honoured Active Bedge har vid distriktsmötet i D235 utde-
lats till Gertrud Anderberg, Uppsala IWC. Gertrud har skänkt 
akvarellen med rosa ros som används vid tryckning av SIWR:s 
rosenkort och säljs till för mån för Silviasystrarnas stipendier.

Margrette Golding Award. Denna utmärkelse beslutas av IIW 
och ansöks av klubbar, distrikt och nationella råd på blankett 
som fås av NR. Mottagare av MGA behöver inte vara IW-
medlem. 
 
§ 24 Vision 2017
Vision 2017
Distriktspresidenterna har i sina rapporter enl. § 5 konsta-
terat att arbete med ”Vision 2017” fortgår ute i distrikten. 
Konstateras att man kommit olika långt i distrikten med vi-
sionsarbetet.
Behovet av en nya administrativ grupp diskuterades. 

Frågor som ställdes på Rådsmötet avseende IW:s motton var:
Vad betyder vänskap?
Vad betyder hjälpsamhet?
Vad betyder Internationell förståelse?
Vidare frågades hur många nysvenskar vi har i våra IW-
klubbar. 

Rådsmötet beslutade att inte tillsätta någon administrativ 
grupp. Vidare beslöts att vid varje rådsmöte rapportera från 
distrikten om hur arbetet med ”Vision 2017” fortgår. Förslag: 
Diskutera vårt motto i klubbar och distrikt. 
 
§ 25 Convention
Convention i Köpenhamn år 2015
NR Kristina Andersson gjorde med varje distrikt en genom-
gång av röstande delegater och ersättare inför Convention 
i Köpenhamn. Ytterst viktigt att detta blir rätt så inte några 
röster tappas. Distrikten anmäler själva till HQ vilka som är 
röstande och ersättare.
NR uppmanade DP att läsa utsänt material samt ta del av 
bildspelet om röstning vid Convention.
Vid sommarens European Meeting i Malmö diskuterades 
motionerna till Convention. Av motionerna till Convention 
gäller nr 1-28 oss. 
NR Kristina Andersson, deltagare vid EM, påpekade särskilt 
motionerna 14 och 27.
Motion 14. Enligt förslag från Belgien byts ordet kvinnor mot 
personer. Se protokollet från EM på hemsidan.
Motion 27 Ordf. i stadgekommiteen väljs på ett år. (EM:s me-
ning) Bättre att denne utses i stället för att väjas.

Några Amendments har inte inkommit ännu. Se sid. 259 och 
279 i handboken.

Från Sverige deltar på Convention rådspresidenten, national-
representanten, IWN:s redaktör samt ett hundratal IW- med-
lemmar från våra klubbar.
Deltagarna vid Convention uppmanas att ta med många 
exemplar av sitt visitkort till Convention. Se guidelines för 
visitkort på hemsidan.
      

§ 26 Informationsmaterial
SIWR:s informationsmaterial
Broschyr Bilaga 26:1
Kvar finns ca 7 000 broschyrer som beställs hos rådsskatt-
mästaren. Lägg ut/dela ut dessa så mycket som möjligt.
Releaseutkast
Några klubbar har använt sig av releaseutkastet som finns på 
IW:s hemsida. 

IW i media på Hemsidan
Distrikt och klubbar uppmanades att lägga ut allt på hemsi-
dan om IW som publicerats i media. Se § 12 i protokollet.
Mer? 
NR visar en liten broschyr om vad IW är som hon fått från 
England. Kopia på denna bifogas protokollet som bilaga.
 
§ 27 Nomineringar IIW
Nomineringar till IIW för 2015-2016
Rådsmötet konstaterade att någon nominering inte fanns 
inlämnad.
 
§ 28 Nomineringar SIWR
Nomineringar till SIWR för verksamhetsåret 2015-2016
Rådspresident    Birgitta Lundehed, Göteborg Norra IWC
Befattningstid ett år

Im Past president/      Kerstin Jonson, Sandviken IWC
nationalrepresentant/
RISO
Befattningstid ett år
Vice rådspresident  Margareta Wesslau, Stockholm
Befattningstid ett år Västra IWC

Rådssekreterare  Birgitta Gleerup, Piteå IWC
Befattningstid tre år

Rådsskattmästare   Christina Nylander, Jönköping-
Befattningstid tre år Huskvarna IWC

Förslag till funktionärer:
Rådsarkivarie                         Anita Kierkegaard, Lidingö IWC
 
IT-samordnare                       Margareta Westesson, Göteborg  
   Norra IWC

Web-master                           Elisabeth von Friesendorff, 
   Lund IWC

Redaktör IW-Nytt                  Anita Nordqvist, 
   Eskilstuna Fors IWC

Revisorer   Tuovi Ingemansson, 
    Jönköping-Huskvarna IWC

   Helena Rydh, 
   Jönköping-Huskvarna IWC

Revisorssuppleanter  vakant

§ 29 Inkomna  skrivelser
Inkomna skrivelser
Kallelser, information och tackbrev från Läkarbanken och 
Tullverket. 
Uppdaterad lista på narkotikasökhundar från Tullverket.

§ 30 Utgående  skrivelser
Utgående skrivelser
RPs brev till DP
PM till DP
Artiklar till IWN
Artiklar till media
Mail och brev till klubbar och distrikt
Jubileumsgratulationer
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§ 31 Motioner och frågor
Motioner och frågor till rådsmötet Bilaga 31:1
1. D 240 Avseende: Geografisk placering av Rådsmöten.
Motivering: I samband med informationsmötet i Frösundavik 
framkom att det är riktigt kostsamt, tidskrävande och be-
svärligt att resa till och från det i november planerade Råds-
mötet i Sollefteå. Yngre och framför allt yrkesverksamma 
kvinnor har varken tid eller ekonomi att lägga på långa och 
besvärliga resor:
Förslag: Med all respekt för att dessa möten av ”rättvise-
skäl” förläggs till olika platser i vårt avlånga land föreslås 
att samtliga Rådsmöten fortsättningsvis förläggs till Stock-
holm, gärna Frösundavik, av ekonomiska och resetekniska 
skäl samt inte minst av tids- och miljöskäl. Stockholm bör då 
undantas från reseutjämningen.
Beslut: Rådsmötet beslutade att ej göra någon ändring av 
förläggningen av kommande Rådsmöten utan dessa kommer 
att alternera mellan distrikten som tidigare.

2. D 240 Avseende: Hemsidan Inner Wheel Sverige. Bilaga 
31:2
Motivering: Det har framkommit att många av våra medlem-
mar tycker det är krångligt att komma in på vår hemsida, 
minst 5 ”klick” för att hitta vad man söker. Den skall ju funge-
ra som ett fönster mot yttervärlden och även locka dem som 
är nyfikna på vår verksamhet att ta kontakt. Vi vill ju vara en 
modern organisation i tiden och måste då vara öppna, precis 
som den internationella hemsidan är och undvika att ha in-
loggning för det som visar vår verksamhet.
Förslag: Gör svenska Inner Wheels hemsida lättillgänglig och 
öppen för alla och se eventuella kostnader som en investe-
ring för nyrekrytering av medlemmar.
Beslut: Beslutades att skicka motionen till distrikten för 
omröstning. Rådsmötet fattar beslut om motionen på våren 
2015.

3. D 234, Västerås IWC, Avseende: Utnämning av delegater 
och suppleanter till distriktsmöten. Bilaga 31:3
Motivering: Alla inom styrelsen kan åta sig uppdraget att 
vara delegat. Vilket innebär att uppgiften skulle rotera i 
större utsträckning än om det är redan valda personer som 
är delegater. Ingen klubb behöver gå miste om en röst. Man 
spar utrymme i matrikeln.
Förslag: Klubben utser till varje distriktsmöte det antal dele-
gater och suppleanter som klubben har rätt att skicka. Dessa 
namn protokollförs. 
Delegater och suppleanter måste vara styrelsemedlemmar i 
klubben.
Beslut: SIWR ansåg att motionen skulle avslås. Antalet ut-
sedda delegater och suppleanter bör räcka.
Motionen skicka till distrikten för omröstning och beslut 
fattas på rådsmötet våren 2015. Se sid 223 i handboken, § 11 
Ändring av klubb- och distriktsstadgar.

4. Fråga angående kostnader för resor. 
Beslut: Alla resor måste sanktioneras innan resan genomförs 
om råd, klubb eller distrikt ska betala resan.

5. Motion från distriktet 239. 
Svar: Lokalhyra vid distriktsmöten ingår i distriktsavgiften.
Beslut: Motionen lades till handlingarna.
 
§ 32 Dispenser Bil 32:1
Dispenser
D232 anhåller om dispens för tillstånd att bara ha ett di-
striktsmöte tillika distriktsårsmöte under 2015-2016 p.g.a. 
stora geografiska avstånd.
Dispensen bifölls.
 

§ 33 European Meeting
European Meeting 
NR Kristina Andersson rapporterade från European Meeting 
som genomfördes i Malmö under juli 2014. På mötet deltog 
28 representanter från 14 länder. Organisatör för mötet var 
Christine Berggren, Falsterbo-Vellinge IWC och sekreterare 
var Anita Nordqvist, Eskilstuna Fors IWC. Från SIWR deltog 
NR, RP.  
Mer finns att läsa på hemsidan om European Meeting.

§ 34 Rapporter VU:s funktionärer
Rapporter VU:s funktionärer Bilaga 34:1-6
Rapporter finns som bilagor till protokollet. 

§ 35 Informationsmöte 2014
Informationsmöte 9 – 11 augusti 2014
INFO-mötet 2014 subventionerades med 18 000: -.
Enligt rådsmötets tidigare beslut har en enkätundersökning 
genomförts bland distrikten om dess syn på den gjorda sub-
ventioneringen och vad denna har betytt för distrikten när 
det gäller deltagande i 2014 års INFO-möte.

Enkätens frågor var:
1. Antal deltagare
2. Var det bra att distrikten hade fler deltagare?
3. Borde alla i distriktens VU vara med 2015?
4. Borde alla i distriktens VU alltid vara med?
5. Har ni ekonomiska förutsättningar med full betalning?
6. Var subventioneringen ett bra sätt att använda SIWR:s 
pengar?
7. Andra förslag

Redovisning av enkätens frågor blev:
1. 4-6 deltagare.
2.Alla distrikt svarade ”ja”.
3. Alla svarade ”ja”. Ett påpekande att past DP och vDP inte 
skulle deltaga.
4. Sju distrikt svarade ”ja”, ett distrikt svarade ”nej” och ett 
distrikt svarade ”inte alltid”.
5. Blandade svar. Ja, nej, vet inte, högst 2, högst 3, högst 3-4.
6. Alla svarade ”ja”.
7. Flera förslag bl.a. grupparbetet på lördagen, placering vid 
middagen, ändra reseutjämningen.

Informationsmöte 2015
På rådsmötet diskuterades vad som skall satsas på vid kom-
mande INFO-möte och om vDP skall vara med på vårens 
rådsmöte. Om fokus läggs på INFO-mötet är vDP med på 
detta möte men inte på vårens rådsmöte.

Rådsmötet beslutade att INFO-mötet genomförs den 15-16 
augusti 2015 på Frösundavik. På vårens rådsmöte deltar vDP 
som vanligt.
 
§ 36 Vänskapsmöte
Vänskapsmöte
Christina Persson, DP 235 rapporterade från vänskapsmötet 
på Åland. På mötet deltog från Sverige 65 IW-medlemmar 
samt 19 medföljande herrar vilket får anses vara ett gott del-
tagande. Mötet var mycket intressant och trevligt. Mer från 
vänskapsmötet finns på vår hemsida.
Nästa Vänskapsmöte blir år 2017 och genomförs i distrikt 
236.

§ 37 Nordiskt NR-möte
Nordiskt Nationalrepresentantmöte
NR rapporterade från Nordiskt NR-möte som genomförts i 
Danmark och med vår NR som delegat. 
NR hade från VU fått med en fråga om Nordiskt NR-möte 
behövde genomföras varje år.
Svaret på denna fråga var att Nordiskt NR-möte skulle ge-
nomföras varje år.

Kommande Nordiskt NR-möte blir troligtvis på Island alterna-
tivt i Finland. Se rapport från mötet på hemsidan.
 



INNER WHEEL NYTT 4/2014 | 23 

§ 38 Rådsmöten
Kommande rådsmöten
a) Vårens rådsmöte 27-29 mars 2015 med D 233 som värd.
Beslutades om vårens rådsmöte enligt ovan.
DP Lena Blom hälsade oss välkomna till Borlänge.

b) Adjungeringar 
Beslutades att till vårens rådsmöte adjungera inkommande 
distriktspresidenter, nominerad vice rådspresident Margareta 
Wesslau, D 235, nominerad rådssekreterare Birgitta Gleerup, 
D 232, rådets IT-samordnare, matrikelredaktör och redaktö-
ren för IW-Nytt.

c) Sista datum för nomineringar, motioner, frågor och för-
slag till rådsmötet. 
Beslutades att: Sista dag för inskickande av handlingar 
enligt ovan är den 20 mars 2015. Handlingarna skickas till 
rådssekreteraren och för ”kännedom” till rådspresidenten. 
Handlingarna skickas per mejl och ett original för arkivering 
lämnas senare. 

d) Höstens rådsmöte 2015  
Beslut: Värd för höstens rådsmöte 2015 är distrikt 234.  

e) Fler VU-möten? 
VU har för närvarande tre möten/år vilka är dagen före 
Informationsmötet, dagen före höstens respektive vårens 
rådsmöten. Önskemål framfördes om ytterligare ett VU-möte 
som avslutning på verksamhetsåret och planering av kom-
mande INFO-möte. Dessutom önskades ett budgetmöte.

Beslut: Ett budgetmöte genomförs på hösten i god tid före 
RM samt ett ytterligare VU-möte under maj-juni fr.o.m. inne-
varande verksamhetsår. Delar av VU deltar i budgetmötet.
 
§ 39 Beskyddare för IW
Beskyddare för IW. 
Kronprinsessan Victoria har tackat nej till att bli beskyddare 
för Inner Wheel Sverige. 
Förslag: att tillskriva någon annan inom hovet som beskyd-
dare. 
Beslut: Frågan bordlades.
 
§ 40 Övriga frågor
Övriga frågor
1. Firmatecknare: Tillägg i matrikeln att firmatecknare anges 
för distrikt och klubbar. Sid 212. 

2. Tackbrev: Mejl skickas som tack till klubbar m.fl. (de van-
liga). Till jubileer, födelsedagar och ”Hedra minnet” skickas 
brev med Gertrud Anderbergs tryck av ros på.

3. Texten i Wikipedia: vRP låter ändra texten i Wikipedia som 
ej är korrekt avseende uppgifter om IW.

4. Besök på Convention 1, 2 el 3 dagar.  D 239 fortsätter 
utreda frågan. Arkivarie Inga-lill Söderberg tillfrågas om det 
i protokollet från Convention i Stockholm framgår vad som 
gäller avseende deltagande i del av Convention. Rådssekrete-
raren kontaktar arkivarien om detta.

5. IW:s deltagande i Almedalsveckan. Rådsmötet disku-
terade ett ev. deltagande i Almedalsveckan kommande år. 
Förslag om detta har kommit från Visby IW och D 235.
  
Beslutades att D 235 arbetar vidare med detta och tar fram 
ett förslag beträffande deltagande i Almedalsveckan. RP 
kontaktar Tullverket om de vill medverka tillsammans med 
IW och med narkotikasökhund vid Almedalsveckan i Visby. 
Vi inväntar besked och beslut fattas på RM våren 2015.

6. Uppgifter i medlemsregistret.
Viktigt att alla lägger in sina uppgifter i registret då någon 
matrikelredaktör inte finns fortsättningsvis som gör detta. 
En checklista finns vad gäller årsskiftesrutiner.

7. Träff med deltagare vid Convention.
NR föreslog en träff för alla svenskar som är med på Con-
vention i Köpenhamn. Viktigt att träffen är i början av Con-
vention. 
DP meddelar NR vilka som är med från respektive distrikt 
inför den gemensamma träffen. 

8. Ev. besök av IIW:s världspresident.
Diskuterades ett ev. besök i Sverige av IIW:s världspresident 
under våren 2015.
Ev. besök sköts på framtiden.
                             
9. Miljömöte i Warna, Bulgarien.
I enlighet med FN:s Millennium Utvecklingsmål och i an-
slutning till Europas program 2020 som är ”En europeisk 
strategi för smart, hållbar och allomfattande tillväxt” har IW 
skapat internationella konferenser (symposier): ”Women for 
Europé”
Detta projekt startade i Turin i Italien 2011.
Under innevarande höst genomfördes en miljökonferens 
(symposium) i Warna, Bulgarien där NR deltog privat.
NR rapporterade från mötet i Warna där något av innehållet 
var frågan ”Hur kan vi få en hållbar miljö för våra barn?”
För mer information se referat från miljökonferensen på IW:s 
hemsida.
IW:s miljökonferenser är öppna för alla IW-medlemmar. 
 
§ 41 Mötet avslutas
Mötet avslutas
RP tackar deltagarna för deras uppmärksamhet och enga-
gemang under rådsmötet. Ett extra stort tack till DP Elisa-
beth Eriksson, D 232 för det fina värdinneskapet under alla 
dagarna.

RP blåste ut ljusen och förklarade mötet avslutat.
Trötta med många frågor i bagaget begav sig alla på hem-
väg med buss, tåg, flyg och bil. 
 

Vid protokollet:

Lisbeth Gabrielsson            Lena Blom
Rådssekreterare             Distriktspresident D 233

Justeras:

Kerstin Jonson       Lena Watz
Rådspresident         Distriktspresident D 234
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ÅRSRAPPORT FRÅN UNICEF BOLIVIA

Vi har länge undrat och frågat oss vad som händer med 
Unicefs arbete i Bolivia och då speciellt i regionen Potosi, 
där våra IW-pengar har satts i arbete. Rapporten finns nu 
att läsa på UNICEFs hemsida UNICEF.org. Gå vidare till 
”Where we work” och så till Latin America och Caribien. 
Vidare till Bolivia Country Office Annual Reports. Tryck 
på rapport för 2012 och man får då upp rapporten för 
2013. En intressant läsning kan ta sin början.

Det är med förväntan, som man öppnar den digra rap-
porten. Och visst blir det en spännande läsning. Bolivia är 
på väg att uppnå många av milleniemålen, minskning av 
den extrema fattigdomen, minskning av undernäring och 
en ökning av läskunnigheten, men med stora regionala 
skillnader. Däremot kommer man inte att kunna uppnå 
målen 2015 när det gäller utbildning, barn och mödradöd-
lighet.
I rapporten står vidare att Unicef tagit initiativ till och med-
verkat till en ny lagstiftning med focus på barn och unga 
.(Codigo de la Nina, Nino y Adolescente) i linje med dels 
Barnkonventionen och konventionen om eliminering av all 
form av diskriminering av kvinnor.(CEDAW) att år 2013 
blev Flickornas år i Bolivia, där deras betydelse och behov 
infogades i lagtexter på alla nivåer från den nationella, till 
den kommunala. att kampanjen ”Make the Invisible Vi-
sible” tar upp våldet mot barn, speciellt mot flickor och 
kvinnor i samhället. 80 procent av barnen är offer för våld 
i hemmet. Att man uppmärksammar flickornas stora  från-
varo under menstruationsperioderna och vad detta får för 
konsekvenser  för skolarbetet. Man lyfter också fram bety-
delsen av att alla gravida tonårsflickor kan få möjlighet att 
fortsätta sin skolgång.

SÅ NÅGRA SIFFROR FRÅN RAPPORTEN…
6.500 barn och 260 lärare har fått undervisning i betydel-
sen av en god hygien. 5348 barn, gravida och ammande 
kvinnor har fått kost och vitamintillskott, 9332 utsatta barn 
med familjer har fått tillgång till rent vatten, hälsovård och 
näringstillskott. Vid 42 sjukhus har mödra - och barna-
dödligheten minskat med 10 procent tack vare ökad hy-
gien, utökat vaccinationsprogram och snabbtester för HIV/
AIDS. 5935 lärare har vidareutbildats speciellt i pedagogik 
för inlärning av språk och matematik. 12  658 barn kom 
fram säkert och i tid till skolan tack vare 238 väl fungerande 
transportsystem. I dessa områden ökade antalet barn i sko-
lan under året med två procent. 30 åklagare, 270 kommu-
nanställda, 6400 lärare har fått information om trafficking 
och åtgärder för att förhindra den. Ytterligare ett viktigt 
ämne, där Unicef har engagerat sig är födelseregistrering. I 
kampanjen ” Zero Undocumented Children by 2015” för-
söker man öka antalet registrerade barn i de allra fattigaste 
och mest avlägsna byarna.

Detta och mycket mer kan man läsa i rapporten, som 
alltså finns publicerad på nätet. 

UNICEFs Executive Director Anthony Lark besökte Potosi 
i maj månad. Förutom officiella representanter(guvernören) 
mötte han familjer och barn för att lyssna till deras åsik-
ter och där han också lyfte fram det farliga barnarbetet i 
gruvorna.”Barn som arbetar under dessa livshotande villkor 
i stället för att gå i skolan är en tragedi! Gruvarbetarna i 
Cerro Rico arbetar för att ta fram skatter ur berget,  men 
den allra mest betydelsefulla skatten att ta fram finns i sko-
lan vid sidan av berget: Barnen.” Vi får hoppas att detta be-
sök kom att betyda något för alla oskyddade och utnyttjade 
barn i Bolivia.

Hörby den 7 nov. 2014
Birgitta Svensson/Hörby IWC

UNICEF  Executive Director Anthony Lark ( mannen i mit-
ten) tillsammans med Guvernör och Unicefs  representant i 
Potosi diskuterar barnarbete vid en gruva i Potosi.

Flickor på väg till skolan.
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