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RÅDSPRESIDENTEN
Värmande framtid
Utanför mitt fönster seglar fåglarna förbi och kvittrar i hö-
gan sky. De väntar liksom jag på att värmen ska komma 
på allvar. Även om vintern och våren varit milda så är den 
varma sköna sommaren ett strå vassare.

Sedan jag skrev sist har jag varit på två distriktsmöten. 
Först hos D241 som träffades i Kalmar och en vecka senare 
tillsammans med D240 som hade sitt möte i Älmhult. Väl-
besökta möten med stor entusiasm och framtidstro. Som 
framgår av separat artikel hade jag det stora nöjet att dela 
ut ett stipendium till en blivande Silviasyster. Utdelningen 
skedde vid ett klubbmöte hos Västerås-St Ilian IWC. Stolt 
och tacksam stipendiat var Andrea Gaytán Myrdal från Fa-
gersta.

Vårens rådsmöte hölls i Borlänge och arrangerades för-
tjänstfullt av D230 med DP Lena Blom i spetsen. Bland 
besluten kan nämnas att frågan om en fortsättning av sti-
pendier till Silvasystrarna hänsköts till höstens rådsmöte. 
Projektet tar slut i sommar men utredning om att få till 

stånd en fortsättning görs 
inför nästa rådsmöte.

Ett annat beslut var att i 
framtiden endast publicera 
rådsmötesprokoll på hem-
sidan. På grund av att det i 
år är Convention då Stad-
gar & Handbok behöver 
ses över lite extra kommer den delen att läggas på hemsi-
dan i höst. Medlemsdelen trycks och ges ut som vanligt i 
augusti. Medlemsavgiften till SIWR blir oförändrad nästa 
verksamhetsår. Ev. underskott tas från fonderade medel. 
Alla övriga beslut t.ex. dispenser och motioner från distrikt 
finns i protokollet.

Under våren har jag även varit på styrelsemöte med Ro-
tarys Läkarbank. Där diskuterades nya jeeplinjer och andra 
projekt. Jeeplinjerna byts när den lokala personalen är till-
räckligt utbildad så att den kan fortsätta på egen hand. Våra 
utsända läkare öppnar då nya jeeplinjer. För även om myck-
et har uträttas är hjälpbehovet fortfarande mycket stort.

Universitetet i Garissa i Kenya utsattes i början av april 
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Rosenkorten – 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.

för en blodig terrorattack med många 
dödade och skadade. Universitetet lig-
ger bara 500 meter från vårt Garissa-
projekts flickhem. Skolhemmets flick-
or evakuerades vid attacken till okänd 
plats. Hur situationen ser ut just nu 
är svårt att säga. Vi får innerligt hop-
pas att det lugnar ner sig och att inga 
flickor drabbats.

Tillsammans med Gun Sjöblom 
Sandberg, vår projektledare för narko-
tikasökhundarna, har jag besökt Tull-
verkets anläggning för utbildning av 
narkotika/vapen-sökhundar i Rosers-
berg utanför Stockholm. Vi imponera-
des av dessa fantastiska hundar – och 
hundförare! 

När jag skriver detta har jag precis 
återvänt från Convention i Köpen-
hamn. Det var en enorm upplevelse 
och en stor stimulans för mig att få 
träffa inner-wheelare från all over the 
world. Det var ett mäktigt skådespel 
med en fantastisk färgprakt. Och vil-
ken unik kompentens det finns i vår 
organisation och vilken kraft vi har till-

SIWR:s hjälpprojekt
Ekonomisk redovisning

sammans. Läs mer i Anita Nordqvists 
Convention-rapport!

Mitt år som rådspresident lider mot 
sitt slut. Det har varit ett roligt, intres-
sant och mycket innehållsrikt år. Med-
lemsantalet i Sverige är i dag 120 fler 
än när vi började i somras. Tyvärr kom-
mer några klubbar att lägga ner så fullt 
så stor är inte ökningen när vi kommer 
till verksamhetsårets slut. Nästa år tar 
vi nya friska tag för att välja in många 
flera kvinnor som inner-wheelare. 

Stort tack till er alla för att jag fått 
vara rådspresident i en så fin organi-
sation som Inner Wheel Sverige. För 
mig har det varit ett år fyllt av mycket 
glädje men också mycket arbete. Den 
positiva respons jag hela tiden fått från 
er alla inner-wheelare har stärkt mig i 
min uppfattning att tillsammans är vi 
starka och kan se an framtiden med 
stor tillförsikt.

Jag önskat er ett gott slut på Inner 
Wheel-året 2014-2015 och en riktigt 
skön sommar, så hörs vi igen. 

Kerstin Jonson

OBS! Absolut 

sista dag för 

insändande av 

manuskript till 

IW-Nytt 3 

3 aug. 2015.
WEBMASTER,
Elisabeth von Friesendorff, 
D 239, evf@lm.lrf.se

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

Vilken inspirationskälla Con-

vention var! Efter flera dagar 

i sällskap med IW-systrar från 

hela världen känner jag mig full 

av positiv energi. Luften vibre-

rade av engagemang, aktivite-

ter och härliga möten. Bildbe-

vis finns i tidningen och även 

på vår hemsida. 

   Snart är vårt nuvarande verk-

samhetsår till ända och jag 

riktar ett stort tack till alla er, 

som har bidragit med artiklar 

och foton till IW-Nytt. Utan er 

medverkan blir det ingen tid-

ning! Det har varit en glädje att 

visa upp alla trevliga och infor-

mativa program som finns runt 

om i IW-Sverige! 

Nu tar vi ledigt, men till hösten 

hörs vi igen. 

Till dess önskar jag 

TREVLIG SOMMAR!

Anita Nordqvist

Redaktörens ruta
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Kära Inner Wheel - vänner!
Verksamhetsåret 2014-2015 närmar sig sitt slut, så även 
mina uppdrag i SIWR. Vad kan då vara bättre än att 
få avsluta dessa tre år med deltagande i den 16:e Inner 
Wheel Convention 2015 i Köpenhamn där 2190 del-
tagare från 55 länder möttes?! Upplevelsen av stolthet 
är stor över att vara medlem i denna världsomfattande 
kvinnoorganisation, som berikar livet med ett stort inter-
nationellt kvinnligt nätverk från olika kulturer i världen, 
kvinnor som sprider sann vänskap och kvinnor som är 
engagerade i att hjälpa vuxna och barn till ett bättre liv. 
Världen är vår familj! 

Konferensens symposier genomsyrades av Internatio-
nella Inner Wheels Vision 2024 (hundraårsjubileum) 
med syftet att stärka och förnya vår organisation i tiden. 
Nästa värdland för Convention 2018 blir Melbourne i 
Australien. Information om Convention 2015 finns att 
läsa i vår redaktörs artikel här i tidningen och på vår 
hemsida.

Många naturkatastrofer drabbar människor i vår värld 
och hjälp behövs. I januari var det Malawi i Afrika, som 
drabbades av den största översvämningen i landets his-
toria. IW i Sverige har godhjärtat hörsammat vädjan om 
hjälp från IW-klubben i Malawi. Vi har samlat in 46 000 
kronor, som blir till god hjälp för återuppbyggnad av 
brunnar, bostäder och skolor. 

För ett par veckor sedan fick jag ett mail från Head-
quarter om insamling till Nepal, som drabbats av en 
katastrofal jordbävning. Dit har nu många hjälpande 

organisationer begett sig och 
SIWR:s förslag är att var och 
en av oss kan stödja någon av 
dessa hjälporganisationer.

En mångfald internationel-
la och nationella hjälpprojekt 
stödjs kontinuerligt av oss 
klubbmedlemmar i Sverige. 
Många av våra klubbar stöd-
jer lokala projekt. Med våra bidrag gör vi skillnad - ett 
bättre liv för många. Omtanke främjar även fred. Tack 
för er generositet!

Att synliggöra Inner Wheel stärker vårt varumärke 
både nationellt och internationellt.  Genom den mo-
derna digitala tekniken har vi fått nya möjligheter att 
kommunicera och globalisera. Vår internationella media 
manager och redaktör Michelle Atkinson, Nya Zealand, 
gör en betydande insats med dessa nya sociala medier 
Facebook, Twitter, Instagram och Linkedin. Där visar vi 
att Inner Wheel är en av världens största serviceorgani-
sationer genom att sprida klubbmötesinnehåll, event och 
insatser som görs och därmed våra värderingar. Bilder 
säger mer än ord! Vi kan nå ut till intresserade kvinnor, 
som uppfyller vår värdegrund och på så sätt rekrytera nya 
medlemmar. En stor ökning av antalet medlemsintag i 
Sverige och i övriga världen sker numer med kvinnor 
utan tidigare anknytning till Rotary och IW.

Ett nytt verksamhetsår väntar, 2015-2016, och därmed 
ny internationell president Charlotte de Vos, Belgien & 
Luxembourg, med tema: ”UNIQUE & UNITED”. 
Hennes logotype är ett handavtryck av hennes sju barn-
barn. Vi är alla unika och enade blir vi starka.

Vårt internationella paraplyhjälpprojekt fortsätter yt-
terligare tre år med texten: happier futures - better life. 
En liten förändring sker i loggans text.

Till sist vill jag tacka för all glädje, all vänskap, all ge-
menskap och allt stöd jag fått av alla medlemmar, som 
jag arbetat tillsammans med under mina tre år i SIWR! 
Jag önskar kommande SIWR varmt lycka till med ert 
framtida arbete! 

Önskar er alla en riktigt solig, skön och vilsam som-
mar! Med Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell 
förståelse

Kristina Andersson

NATIONALREPRESENTANTEN

Galamiddag
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STOCKHOLM 
NORD ÖSTRA IWC 
HAR 
KATARINA 
HULTLING 
SOM GÄST 

Vi fick en vitaminkick och så mycket positiv 
levnadsvisdom, när vi lyssnade på Katarina 
Hultings föredrag Konstern att leva det liv 
man har. Hennes konfirmationspräst hade 
gett henne tre levnads- regler som hon alltid 
följde: man måste ha något att göra, någon 
att älska och något att se fram emot. För att 
uppnå ett harmoniskt liv måste man lära sig 
konsten att kommunicera med sig själv och 
kunna ställa viktiga frågor som Vem är jag? 
Vad vill jag? Vart ska jag? Hur ska jag förhålla 
mig?  Katarina redovisade hur hon i livets 
olika skeden satt sig ner vid köksbordet och 
ställt dessa frågor.  Först gällde det en lång 
och prövande barnlöshetsutredning, som 
såsmåningom ledde till glädjefylld adoption 
av Viktor från Lima, eftersom Katarina be-
svarat sina frågor med att hon så gärna ville bli förälder 
och uppleva allt det innebär.

Katarina hade haft ett intensivt yrkesliv som sportjour-
nalist och varit aktiv idrottsutövare, när hon 2011 drab-
bades av dråpslaget att hon hade bröstcancer.  Hon häm-
tade tröst i Vilhelm Mobergs Din stund på jorden, som 
gav henne insikten att ta vara på det liv hon hade.  Hon 
pendlade mellan känslor som att detta kan inte gälla mig 
och det här är väl orättvist mot mig, som inte fick föda 
barn. Musiken gav mycket tröst och drastiskt nog också 
planeringen av den egna begravningen. När diagnosen 
var ställd gällde det  att se framåt, eftersom det inte fanns 
någon väg tillbaka. Hon beslöt sig för att bli en idealisk 
patient och se behandlingen som sitt jobb. Därför skaf-
fade hon en lysande röd almanacka och en vacker anteck-
ningsbok för sina tankar.  Öppenhet blev hennes motto. 
Hon såg själv till att artiklar kom i Expressen om hennes 
sjukdom precis före Idrottsgalan, där hon skulle delta på 
ett framträdande sätt. Det fick till följd att hon lyftes av 
kärlek och värme från alla.  I en intervju med Skavlan tog 
hon modigt av sin peruk, och under den hårlösa perio-

den bar hon en liten prickig mössa från Polarn och Pyret 
i stället för den varma peruken. Nu hade Katarina saknat 
cancersymtom i två och ett halvt år och var halvvägs på 
sin resa att förklaras som frisk.  Hon stack inte under stol 
med att hennes muskler hade påverkats till större stel-
het och att det lätt blev så att när man upplevde smärta 
trodde man att det var metastaser på gång.

    Katarina har nu engagerat sig för rehabilitering efter 
cancersjukdomar. Det är ett försummat område i Sve-
rige.  Man tror kanske att pengar till Cancerfonden också 
går till rehabilitering, men så är det inte utan den fonden 
är koncentrerad på forskning.  Vår insamling vid månad-
mötet gick till Cancerrehabfonden.  Hädanefter kommer 
jag att gynna den fonden och sätta in mitt bidrag på pg 
900206-4 för att hjälpa cancerpatienter att komma till-
baka till livet.

Efter det inspirerande och tankeväckande föredraget 
avtackades Katarina med ros och rosenkort och hon var 
som en strålande ros själv. Vi IW-systrar hade svårt att ta 
oss hem denna dag. Flera av oss blev kvar i små grupper 
och samtalade om vår gemensamma starka upplevelse av 
dagens föredrag.

Elisabeth Lindmark
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Dronningens by invaderades under några intensiva dagar av 
kvinnor från hela världen. I olika former, färger och natio-
naliteter kom de, men en sak var gemensam – ENGAGE-
MANGET I INNER WHEEL. De var en utmärkt illustra-
tion av inkommande värdspresidentens, Charlotte De Vos 
(Belgium & Luxembourg) motto: ”Unique and United”!

Onsdagens program bjöd på ett intressant symposium, 
där ”Visions for 2024” presenterades. Det året firar vår or-
ganisation 100 år och till dess ska vi arbeta intensivt mot 
utvalda mål. Tre kategorier består dessa av, nämligen förnya 
och föryngra Inner Wheel, kämpa för kvinnors hälsa och 
utbildning samt arbeta för en grönare planet. Varje kategori 
hade sedan tre talare, som i detalj redogjorde för dagens si-
tuation och vilka förändringar vi ska arbeta för. Hur man 
blir en inspirerande ledare, hur vi måste bli aktiva inom bl a 
sociala medier och ge enklare styrelseuppdrag till nya med-
lemmar redan från start var några förslag. För att förbättra 
kvinnors hälsa måste vi engagera oss i kampen mot barnäk-

tenskap och mot våld mot kvinnor, 
liksom att se till att landvinning-

ar som vaccination mot liv-
moderhalscancer erbjuds i 
alla länder, oberoende av 
ekonomisk status. Allt 
detta är i högsta grad 
avhängigt kvinnors ut-
bildning, d v s högre 

utbildning. Vikten av att 
arbeta med projekt som rör 

ekologi och jordens framtid 

CONVENTION IN 
WONDERFUL COPENHAGEN
6 – 9 MAJ 2015

framhölls också med emfas.
Mot kvällen förvandlades Tivoli Congress Centers foajé 

till ett hav av förväntansfulla kvinnor, redo att knyta kon-
takter och utbyta gåvor. Welcome Reception och Banner 
Exchange stod på agendan.

Torsdagen var Conventions första officiella dag, med ett 
ståtligt invigningsprogram. Vår danska värdinna, Benedicte 
Haubroe, hälsade alla 2190 deltagarna välkomna till den 
16:e Convention och strax därpå tågade Board-medlem-
marna in på podiet och därefter i ensamt majestät världs-
president Abha Gupta.  Hon höll ett vackert hälsningsanfö-
rande i mycket positiv anda och tände IW-ljuset.

Inledningstalade gjorde en framgångsrik kvinna, Lene Es-
persen, f d minister och partiledare, som fått utmärkelser 
som Årets affärskvinna, Årets mest framstående unga person 

Rut Bodén och Kerstin Westin Forsgren flankerar Susan J. 
Sutcliffe från England

Margareta Jender, Margareta Palmgren, Christina Göransson och Gunnel Bergstrand i vimlet.

Gunnel Bergstrand och Margareta 
Wesslau med korgen
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m m. Självförtroende, hårt arbete, ärlighet och tydlighet, 
ansvar och att försöka medla i konflikter var viktigt, liksom 
att få en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. Att inse 
och acceptera att ingen är perfekt var ytterligare recept på 
framgång i yrkeslivet som kvinna.

Perfekt var däremot den nya ros, speciellt framtagen till 
detta tillfälle, som i sin rosa prakt prunkade på podiet och 
lät sig döpas av självaste prinsessan Benedikte av Danmark 
med rosa champagne (?) i en liten flaska, som tömdes i 
blomjorden. Namnet blev INNER WHEEL FOREVER 
och den finns att köpa i hela världen från nästa år. Försälj-
ningens överskott kommer att gynna vårt viktiga arbete 
inom Inner Wheel.

En grupp vackert klädda indiska kvinnor dansade för oss, 
unga flickor under balettutbildning visade upp sina färdig-
heter och Tivolis egna små trumslagare och flöjtister i stora 
björnskinnsmössor, Tivoli Youth Guard, virvlade och dril-
ladepå sina instrument så det stod härliga till. 

Så var det dags att presentera värdlandets store skald, H C 
Andersen.  Först ut var en medryckande uppläsning av Sa-
gan om hönan, med god sensmoral, som alltid i HCA:s be-
rättelser. Sedan dök författaren själv upp tillsammans med 
flera av sina sagofigurer, mycket skickligt iscensatt!

Efter en snabb lådlunch började allvaret, d v s förhand-
lingarna drog igång. Chief Steward Solveig Bisgaard var 
mycket noga med punktligheten och manade alla delega-
ter att alltid komma i tid. Själva röstningsförfarandet följde 
gängse mönster inom IW. Små olikfärgade röstlappar, som 
samlades i korgar efter röstning. Sedan räknades det i kulis-
serna och resultatet meddelades utan dröjsmål. 

Behandlingen av motioner och ändringsförslag till dessa 
var minutiöst reglerad i tid. Drog någon över tiden med sitt 
inlägg bröts ljudet helt bryskt. Bra tyckte nog de flesta av 
oss åhörare.

Motion 19 ådrog sig störst intresse och fick många inlägg. 
Den handlade om grunder för uteslutning av medlem ur 
IW. Den gick slutligen igenom med ändringsförslag D. 

Kvällens aktivitet, Hospitality Evening, var uppdelad på 
fem olika platser, allt från Kopenhagen Fur (pälsindustri) till 
Docken, med plats för drygt 900 personer. Maten var god 
och vi underhöll varandra, både gamla och nyfunna vänner.

Hela fredagen ägnades åt förhandlingar och röstning, 
men när kvällen kom bytte vi om till våra finaste toaletter 
och gick på galamiddag. Många kvinnor var iförda vackra 
folkdräkter, bland dem ett antal av de våra. God mat, vack-
ert dukade bord och slumpvis utvalda bordsgrannar för-
gyllde kvällen.  

Lördagen inleddes med förhandlingar, som avslutades vid 
lunchtid. Så kom avskedets ögonblick. Vår nya världspre-
sident från första juli, Charlotte De Vos och hennes Board 
presenterade sig.  Sedan framförde en nittiohövdad dansk 

kvinnokör vackra, klassiska danska visor, och modernt dan-
sande ungdomar intog scenen innan avtackningarna tog 
vid. De, som arbetat med denna välordnade Convention 
förtjänade alla de lovord, som ströddes över dem. 

Om tre år får vi sikta in oss på ett besök ”down under”. 
Melbourne valdes nämligen till nästa  Convention-stad. Till 
dess kan vi fortsätta att arbeta med Happier Futures, men 
med tillägget Better Lives.  

Anita Nordqvist

Galaklädda Britt-Marie Tingwall och Käthe Sivander

Prinsessan Benedikte med rosens odlare.

H C Andersen med Prinsessan på ärten m. fl.
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STOCKHOLM EKERÖ 
- VÄRD FÖR DM I D 235
I Färgargården på Söder i Stockholm samlades delegater och 
inbjudna till distriktsmöte den 7 mars. 

Sekreterare Eva Fogelberg inledde mötet med att på-
minna om Kvinnodagen den 8 mars, dagen efter vårt 
eget möte. FN var initiativtagare 1972.  Den 11/10 2012 
instiftades likaledes Dagen för flickor, efter överfallet på 
Malala Yousafzai.

Platsen andades historia och mötet inleddes, som seden 
är inom IW, med en liten exposé över intressanta händelser 
från förr. Vita Bergens Drottning, d v s Elsa Borg, levde och 
verkade här under den senare delen av sitt liv. Hon kall-
las även den första verkliga socialarbetaren, då hon försökte 
råda bot på fattigdomen i området. Nu står hon staty på 
gården och hennes minne är bevarat för eftervärlden. 

Dagens agenda innehöll en mängd punkter att diskutera. 
Besluten, som fattades ska sedan skickas vidare till kom-
mande Rådsmöte. Stora bekymmer för de individuella 
klubbarna i vårt distrikt tycks vara svårigheter att få kom-
pletta styrelser. Detta leder tyvärr ofta till upplösning och 
då blir medlemsförlusten stor för vår organisation, även om 
andra klubbar har kunnat utöka sitt medlemsantal. 

Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten i aktuella IW-

EKSJÖ IWC - OM KVINNOVÅLD

frågor, som sedan skulle sammanställas och redovisas till alla 
klubbar via mail. Avtackningar och prisutdelning till vin-
naren av mötets speciella IW-tipspromenad, Anita Kierke-
gaard, avslutade mötet. En eloge till arrangörerna!

Anita Nordqvist

DP Christina Persson gratulerar Anita
Kierkegaard till 1:a pris i IW-tipspromenad
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IW-klubben i Eksjö hade 
i anslutning till interna-
tionella kvinnodagen 
mot kvinnovåld – den 8 
mars – ett månadsmöte 
med fokus på just detta 
ämne.

   Klubben bjöd in 
den lokala Ladies Circle-
klubben till en föreläs-
ning med en psykologen 
Dag Holm. Ett 60-tal 
personer var intresserade 
och kom för att lyssna på 

föreläsningen.
Dag Holm arbetar inom Region Jönköpings län med frå-

gor som rör våld i nära relationer. 90 % av detta våld är 
kvinnovåld dvs. män som misshandlar kvinnor.

Misshandeln kan vara fysisk eller psykisk. Arbetet handlar 
oftast om män som har svårt att hantera sin ilska.

   Det går att göra något åt det, men det som tar 3 sekun-

der att utföra kan ta 3 år av arbete för att helt upphöra. Ett 
första steg är att bli medveten om tankebanor och beteen-
den: ”Varför blir det så här, varför gör jag så här?”

   Dag Holms uppgift är att skapa motivation till föränd-
ring och om man märker resultat så växer tilliten till sig själv.

   Enligt en norsk modell kommer man så småningom att 
pröva ett webbaserat behandlingsprogram för män som har 
svårt att hantera sin ilska.

Efter föredraget ställdes många frågor. En av dess var na-
turligtvis hur det kan komma sig att landsting och regioner 
inte satsar resurser på att ta emot drabbade kvinnor – även 
om sjukvårdspersonal idag har i sitt uppdrag att fråga kvinn-
liga patienter om de är utsatta för våld. Detta kunde inte 
Dag Holm svara på, men han är ju angelägen att det ska bli 
så i framtiden. Det är också viktigt att kunskapen om  ATV-
enheten (Alternativ till våld) sprids i regioner och landsting.

   Behållningen från kvällens lotteri skänktes till Kvinno-
jouren i Eksjö.

Det var mycket positivt att etablera en kontakt med en 
annan kvinnoklubb (Ladies Circle) som har liknande tankar 
som vi i IW.

Birgitta Henning, sek.
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På aprilmötet i Kristinehamns IWC 
delades Inner Wheels stipendium på 
10 000 kr ut till blivande Silviasys-
tern Sejida Vidovic från Skoghall. 
Det var en mycket glad och tacksam 
stipendiat som mottog gåvan av di-
striktspresident Lena Watz.

För 23 år sedan kom Sejida ensam 
med ett litet barn på armen till Sve-
rige från forna Jugoslavien. Sejida, 
som var utbildad sjuksköterska, fick 
nu börja arbeta som undersköterska 
för att försörja sig och sin lilla pojke. 
Nu arbetar hon på Björkhagsgårdens 
äldreboende i Skoghall och blir i 
maj/juni färdig med sin specialist-
utbildning inom demensvård och 
får motta Silviahemmets brosch av 
drottning Silvia. Sejida är mycket 
nöjd med sin utbildning som har 
gett henne mycket lärdom för att 
möta både patienter och inte minst 
anhöriga. Hon kommer säkert att 
fortsätta att utbilda sig.

En annan lycklig mottagare av In-

SILVIASTIPENDIER 2015

DISTRIKTSMÖTE I D 236

ner Wheels stipendium är Andrea 
Gaytán Myrdal från Fagersta, som 
på ett klubbmöte i Västerås-St Ilian 
IWC fick motta stipendiet av råds-
president Kerstin Jonson. 

Andrea, som ursprungligen kom-
mer från Mexiko, har arbetat 20 år 
inom vården i Sverige och blir klar 
med sin specialistutbildning inom 
demensvård nästa sommar. Hon 
berättar att redan hennes första tid 

Sejida Vidovic får sitt stipendium av 
DP Lena Watz 

RP Kerstin Jonson med stipendiat 
Andrea Gaytán

i utbildningen har gett henne både 
nya kunskaper och insikter. Hon är 
övertygad om att utbildningen blir 
till stor betydelse för hennes möjlig-
het att genomföra den viktiga upp-
giften att hjälpa den nu med ökande 
livslängd tilltagande grupp av vård-
behövande samt vara ett stöd för när-
stående och medarbetare på rätt sätt. 

Lena Watz, DP D234

Då Distrikt 236 höll möte den 7 mars 
2015 vajade Inner Wheel-flaggan friskt 
i vårvindarna över Onsala Herrgård, 
vackert belägen vid Kungsbackafjorden. 
Kungsbacka IWC stod som värdklubb 
och kunde välkomna drygt sextio del-
tagare från tolv västsvenska klubbar allt 
ifrån Strömstad ner till Varberg. 

Distriktsstyrelsen under ledning av 
distriktspresident Britt Hallgren hade 
anlänt dagen innan för förberedande 
möte och installerat sig i gästrummen 

på konferensanläggningen samt inta-
git en uppskattad middag på kvällen. 
Styrelsen kände sig väl mottagen och 
hade turen att få njuta av en strålande 
varm vårvinterdag med vidsträckt ut-
sikt över en spegelblank fjord.

Trotsande nästa dags gråmulna och 
blåsiga väder, letade sig övriga mötes-
deltagare ut till Onsala Herrgård. Efter 
morgontidig samling och registrering 
inleddes mötesförhandlingarna. Pre-
sident Marianne Nordenman, Kungs-
backa IWC, hälsade välkommen med 
en kort presentation av Kungsbacka 
kommun. Hon lämnade sedan över 
ordet till en gäst från flydda tider – 
fru Blanche Dickson från Tjolöholms 
slott, beläget på andra sidan fjorden! 
Slottet i klassisk Tudorstil är uppfört 
i slutet av 1800-talet. I sitt tal ut-
tryckte Fru Dickson  uppskattning av 

vår kvinnoförening och dess ändamål. 
Hon berättade om hur hon 1901 lät 
bygga Konvalescenthemmet Meryt 
(dagens Onsala Herrgård) till fromma 
för sina anställda arbetarkvinnor och 
deras döttrar. Efter nådiga kommen-
tarer och anmärkningar om audito-
riets nutida klädsel och frisyrer, vilka 
väckte förundran och indignation hos 
fru Dickson, kunde hon under jubel 
och applåder avtackas av klubbpresi-
denten. En historisk och uppsluppen 
start på dagen!

Därefter fylldes hela dagen av ange-
lägna mötesförhandlingar endast av-
brutna av en välsmakande lunch. Ett 
lotteri till förmån för Strokecentrum 
Väst hade anordnats med ett välfyllt 
vinstbord. Lotterna kunde snabbt 
säljas slut och överskottet gav ett väl-
kommet bidrag till den västsvenska 
hjärnskadeforskningen.

Ann Jesperson
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Måndagen den 9 mars hade Lidingö Inner Wheel Club 
besök av både Ann Edner, överläkare vid Akademiska barn-
sjukhuset i Uppsala, vårdhunden Livia och hundtränare 
Helena Odenrick. Ämnet för kvällen var ”Effekter av Hund 
i barnsjukvården”

Barn, som vårdas på Akademiska barnsjukhuset, har se-
dan länge mött clowner och deltagit i lekterapi. Forskning 
visar dock på att den komplementära behandlingen behö-
ver utökas. Inom vuxenvården har vård-, terapi- och besöks-
hundar använts sedan länge med gott resultat. Erfarenhets-
mässigt vet man, att närvaron av vårdhundar ger positiva 
effekter. Halterna av de lugnande hormonerna kortisol och 
oxytocin, som stimulerar välbefinnandet, ökar.    

På sjukhuset kommer man genom en medicinsk forsk-
ningsstudie att undersöka och utvärdera vilka hälsoeffekter 
en ”hund i barnsjukvården” kan ha på sjuka barn.  Detta 
är den första vetenskapliga forskningsstudien i Sverige, som 
med så sofistikerade mätinstrument kommer att registrera 
och analysera de eventuella effekter, som en hund kan ha 
på ett sjukt barn. Ann Edner leder forskningsprojektet och 
planerar att med barnsjuksköterska Maria Lindström (dok-
torand i projektet) och hundtränaren Helena Odenrick ge-
nomföra denna studie.

Inför starten har man gjort en grundlig riskanalys samt en 

LIDINGÖ IWC LÄR SIG OM 
”EFFEKTER AV HUND I BARNSJUKVÅRDEN”

LUDVIKA IWC HOS PALETTKULLORNA

etisk ansökan, som godkänts av Etiska Prövningsnämnden.
Vårdhunden Livia är speciellt tränad och certifierad för 

uppdraget. Livia är en Labradoodle, en australisk hypoal-
lergen ras, som saknar den underull, där majoriteten av de 
allergenframkallande proteinerna brukar finnas. Studien ska 
inkludera 50 barn (hälften pojkar, hälften flickor)i åldrarna 
0-18 år på avd. 95B där barn vårdas, som opererats av olika 
orsaker. Man kommer att mäta hjärtfrekvensvariabilitet, 
hudkonduktans, förekomst av vissa hormoner, syresättning 
och stresspåslag under studieförsöket och kommer även att 
ta bakterieodlingar från både patient och hund.

Aktiviteter tillsammans med hunden kan vara allt från 
att gosa och klappa till roliga lekar med hunden eller att be 
hunden göra olika tricks.

Halva gruppen börjar med lek med hunden i ca 20-30 
min och därefter ”vanlig” lek och hälften gör omvänd ord-
ning.

Vårdhunden Livia kommer att vara nybadad inför varje 
kontakt och hon kommer att träffa ett barn åt gången. 

Viktigt att veta är att inget barn involveras i studien utan 
föräldrarnas tillstånd.

Det blev en synnerligen intressant kväll och dagens be-
hållning från vårt lotteri kommer att

gå till denna forskningsstudie.
Anita Kierkegaard

Det var många som tog tillfället i akt att gå och titta på 
vackra tavlor den andra februari. Våra duktiga konstnärer, 
Anna Rosenström, Britt Nyqvist och Louise von Hofsten – 
Pallettkullorna – använder lokalerna på Bild & Form som 
ateljé och efter en god middag på Församlingsgården var 
det alltså dit vi styrde kosan. Väl där träffade vi flera duktiga 
konstnärer t ex Eva Hogmark, Wicken von Post, Lisbeth 
Almlöf och Britt Åhgren. De fick alla visa sina alster och be-
rätta om vad de inspireras av och vilka tekniker de använder. 
Mycket givande! Och vilka fina tavlor sen - man blir riktigt 
imponerad!

Vi avslutade med ett mycket populärt lotteri där ”kullor-
na” varit generösa nog att skänka varsitt alster. Och vem vill 
inte ha en Louise, Anna eller Britt hängande på väggen?! De 
lyckliga vinnarna blev från vänster Anna-Helena Bergqvist 
(Louise ersätter henne på bilden), Maria Rudh och Barbro 
Kvist.

Lotteriet inbringade 1510 kr vilket vi skänker till välgö-
rande ändamål”.

Marie-Louise Åkman, ISO
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Vårens Rådsmöte hölls redan i slutet av mars i år. Värdklub-
ben, Borlänge-Tunabygden IWC, hälsade samtliga delega-
ter och adjungerade välkomna till sin hemort med ett im-
ponerande program. 

Dalarna har och har haft många personligheter som blivit 
kända långt utanför både länets och landets gränser. Några 
av dessa presenterades för oss. Först ut var Emma Zorn. 
Birgitta Sandström, chef för Zorn-museet och författare till 
biografin om Emma, berättade initierat om den store konst-
närens hustru. Emma föddes i en välsituerad judisk familj 
i Stockholm, dit den fattige och enkle Anders Zorn kom 
för att studera konst. Tycke uppstod, vilket så småningom 
ledde till äktenskap. Som vi vet blev Anders världsberömd, 
och levde ett kringflackande liv och umgicks med dåtidens 
kändisar. Så småningom bosatte sig paret i Dalarna. Efter 
Anders Zorns död 1920 såg Emma som sin livsuppgift att 
bygga Anders Zorns monument, museet i Mora.

BORLÄNGE 
– TUNABYGDEN IWC STOD FÖR VÄRDSKAPET VID RÅDSMÖTET

LÄKARBESÖK I HUDIKSVALL

Nästa stora artist var Jussi Björling, som har ett eget mu-
seum i centrala Borlänge. Hans imponerande karriär pre-
senterades med filmklipp och minnesföremål som illustra-
tion. Inom operakonsten räknas han fortfarande bland de 
allra största, vilket vi lätt kunde inse efter alla de smakprov 
vi fick avnjuta.

Kvällens underhållare, Anders Iljas från Gagnef, titule-
rade sig musikant. Han var livs levande och bjöd på allt från 
kulande till melodier av modernare snitt. Hans vackra lek-
sandsdräkt väckte allmän beundran, liksom hans outsinliga 
förråd av roliga historier. 

Dagarna ägnades åt alla punkter på den digra agendan. 
Som vanligt var engagemanget stort bland delegaterna och 
många viktiga beslut fattades, se protokollet sid 18 – 23. 

Som brukligt under vårens rådsmöte avtackades de funk-
tionärer, som fullgjort sina IW-plikter och nya hälsades väl-
komna att ta över stafettpinnarna inför nästa verksamhetsår.

Anita Nordqvist

Värdinnan DP Lena Blom avtackas med en välförtjänt ros. Åhörare på Jussi Björling-museet
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Tanwir Arshad – tjänstgörande läkare på Varvets 
HC – besökte Ludvika IWCs marsmöte och be-
rättade lite om sitt liv. Det var 21 medlemmar som 
intresserat tog del av hans berättelse och ställde 
många frågor. Det är elva år sedan han lämnade 
Pakistan. I fem år läste han medicin i Rumänien, 
där han lärde sig både rumänska och engelska. 
2008 kom han till Sverige och Örebro. Han läs-
te svenska på SFI under en månad och arbetade 

dessutom i en klädaffär för att träna sin svenska. Sitt första 
läkarjobb fick han i Pajala. Han hade tur, eftersom en di-
striktsläkare som kom från Pakistan tjänstgjorde däruppe, 
och han blev en utmärkt handledare. Men efter sex måna-

der, när kylan kom, ville han söderut. Sedan dess har han 
tjänstgjort på många platser i Sverige och bor nu i Stock-
holm. Han kom till Varvet för att arbeta i två månader men 
trivdes så bra att han efter två år fortfarande är kvar.

Han är gift, men hans fru, som hans föräldrar valt ut åt 
honom (vilket han själv inte tyckte var konstigt), är fort-
farande kvar i Pakistan. När det blir ljusare och varmare 
kommer hon hit till Sverige, och kanske bosätter sig paret i 
Hudiksvall. Efter sju år i landet har han inga tankar på att 
flytta. Han hoppas få svenska vänner och så kommer hans 
bror att flytta hit från Finland. Kontakten med sina föräld-
rar och vänner i Pakistan behåller han genom att åka dit när 
han har en längre ledighet.

Eva Löfkvist, sek.
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Onsdagen den 11 mars var en mycket speciell dag för Staf-
fanstorp IWC.  Då firade nämligen klubben 40 års jubileum 
på festlokalen ÅvanpÅ i Staffanstorp. Närmare 100 personer 
deltog i festligheten, förutom klubbens medlemmar många 
inbjudna gäster. Efter inledande välkomstdrink togs plats vid 
något av de 10 vackert dukade borden. Vackra snöklockor 
och tjusiga ljuslyktor, som klubbmedlemmar bidragit med, 
smyckade borden. Under minglet och även under måltiden 
kunde vi beskåda ett trevligt bildspel från den inledande char-
terfesten i mars 1975 och många händelser framåt i tiden. 

Eva Fredriksson, kvällens toastmaster, presenterade sig och 
redogjorde för kvällens agenda. Därefter tog klubbens presi-
dent Christina Nilzén till orda och hälsade distriktspresident 
Ingelög Wyndhamn, distriktsskattmästare Monica Wemrell 
och DISO Elisabet Jensen särskilt välkomna. Extra välkomna 
var också klubbpresidenter och andra medlemmar från IW 
klubbarna Landskrona Citadell, Malmö, Malmö-Limhamn-
Slottstaden, Svedala-Bara och Ystad. Christina Nilzén var 

STAFFANSTORP INNER WHEEL CLUB 40 ÅR

THE ORANGE DAY - KAMPEN ”VÅLD MOT 
KVINNOR OCH FLICKOR” I HELA VÄRLDEN.

Fr v IWC-presidenterna Kjersti Hansson - Svedala/Bara, Lena 
Lindén - Malmö,distriktspresident Ingelög Wyndhamn - Helsingborg, 
Christina Nilzén - Staffanstorp, Maj-Britt Larsson - Landskrona 
Citadell och Astrid Hansson - Ystad

också väldigt glad över att presidenten i Staffans-
torps Rotaryklubb, Agneta Samefors, förgyllde vår 
fest med sin närvaro. 

President Christina Nilzén berättade om klubbens 
historik från grundandet 1974. Idag har klubben tre 
kvarstående medlemmar sedan 1974, men tyvärr del-
tog ingen av dessa vid kvällens festlighet. Dock deltog 
två medlemmar sedan 1975, nämligen Tora Borsiin 
och Kerstin Haggård. Klubbens charterpresident var 
Josefin Lärn-Nilsson och vid uppstarten fanns endast 
13 medlemmar. Klubbens namn var då Staffanstorp 
Lund-Dalby. 1995 bytte klubben namn till Staffans-
torp IWC och nu är vi 44 medlemmar. I samband 
med namnbytet införskaffades ett nytt standar med 
motiv föreställande Madonnan i Brågarps kyrka. Un-
der många år hade vi en årlig sammankomst med vår 
vänklubb i Ballerup, Köpenhamn, men tyvärr lades 
denna klubb ned 2013. Avslutningsvis konstaterade 
Christina Nilzén att det finns många fina minnen 
från de 40 år som passerat. 

Rådspresident Kerstin Jonson hade skickat ett 
rosenkort med varma välgångsönskningar inför ju-
bileet. Det hade även fem IW-klubbar gjort och tre 
IW-klubbar hade skänkt pengar. Under jubileums-
festen hölls fina tal med gåvor från D239 och yt-
terligare 5 IW-klubbar. Staffanstorps Rotaryklubb 
skänkte 3 000 kr till Rotarys Läkarbank och även 
en vacker tavla målad av Staffanstorpskonstnären 
Katarina Hård. 

Under kvällen fick vi sedan lyssna till Amiralens 
Storband som underhöll med fin musik av bl a 
Count Basie och Duke Ellington. Musiken lockade 
upp många av oss till dansgolvet.

Madeleine Möller

UN Women genom FN, Inner Wheel i Världen, stöttar pro-
jektet The Orange Day – kampen mot våld mot kvinnor och 
flickor i hela världen.

Alingsås- Lerum- Vårgårda IWC, med sina 75 medlemmar, 
har uppmärksammat kampanjen.

100000 medlemmar i världen engagerar sig genom att bära 
något orange klädesplagg och tända ett orange ljus den 25:e i 
varje månad.

Vid lanseringen av kampanjen färgades hela FN s högkvar-
ter och Empire State Building orange. 

Vid senaste månadsmötet lanserade styrelsen för 
Inner Wheel A-L-V kampanjen med upplysning 
och demonstration med orange färg.

Gm/Eivor Blom
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I vår klubb har vi styrelsemöte en gång i månaden. Inför 
varje möte skickar presidenten ut en dagordning och se-
kreteraren skickar ut föregående mötes styrelseprotokoll. 
Om det kommit in några skrivelser så går dessa också ut 
till styrelsemedlemmarna. Tanken är att alla skall komma 
väl förberedda till mötena. Det blir både roligare och 
intressantare så.  På dagordningen finns alltid rapporter 
från samtliga styrelsefunktionärer. Vi planerar komman-
de möten och fördelar uppgifter oss emellan. 

Vi är 10 styrelsemedlemmar och det innebär att vi har 
ett styrelsemöte var under året hemma hos varandra. 
Klockan 19.00 startar vi med något gott att dricka och 
betar av några av kvällens punkter. Sedan äter vi soppa. 
Så många goda soppor vi ätit oss igenom! Allt från burk-

STYRELSEMÖTE I ÄNGELHOLM – LUNTERTUN IWC
soppa till soppor med smaker, som vi inte ens kunnat 
gissa oss till vad de gjorts på. Nu har vi roligt och mycket 
att prata om. På vårt senaste styrelsemöte fick vi en läcker 
Regnbågskaka till kaffet. Naturligtvis ville vi ha receptet!

Mätta och belåtna fortsätter vi med kvarvarande punk-
ter. Stämningen är god. Vi arbetar bra ihop. Vanligtvis är 
vi klara senast klockan 22 och kommer hem i någorlunda 
bra tid.  

Varför skriver jag nu om detta och för vilka? Jo, för att 
berätta om hur trevligt det är att vara med i klubbstyrel-
sen. För att visa på vänskap och hjälpsamhet och för att 
medlemmar som ännu inte varit klubbfunktionärer skall 
känna sig lockade att bli det.

Marianne Fontaine Jern, President

Styrelsemöte hos Christina Åberg Johansson. 
(Mitt i bild med ryggen till.)

Mums! Vilken god soppa!  Sekr. Marianne Persson kollar datum.

NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA

D 232 Gudrun Petterson Piteå
 Karin Sjödin Eriksson Sollefteå 

D 233 Jenny Eriksson-Uhr Falun

D 234 Maud Rongård Västerås-St Ilian 
 Anita Strömbeck Västerås-St Ilian 
 Irene Forsell Örebrohus
 Katarina Mattsson Örebrohus

D 235 Gunilla Engström Nyköping-Oxelösund
 Ing-Marie Löfstad Nyköping-Oxelösund
 Åsa Rosendahl Söder Nyköping-Oxelösund
 Karin Blomqvist Nyköping Öster
 Chris Fenger-Krog Nyköping Öster
 Ulla Flodberg Nyköping Öster
 Ann Johnsson Nyköping Öster
 Ann-Marie Källström Nyköping Öster
 Marie Larsson Nyköping Öster
 Viveca Sundén Stockholm Ekerö
 Astrid Bachmann Stockholm Västra 
 Majken Gustafsson Stockholm Västra
 Helene Reiner Stockholm Västra 
 Birgitta Zaar Uppsala                

D 236 Ann Jolles Haner Göteborg Norra 
 Barbro Bergström  Uddevalla Skansen
 Ulla Hansson Uddevalla Skansen
 Kerstin Pålsson Uddevalla Skansen
 Kerstin Jeppsson Vänersborg 
 Agneta Pettersson Vänersborg 

D 238 Lena Rademo Lidköping
 Gun Sandelius Skövde

D 239 Eva Bråvall Helsingborg 
 Zoli Fuglesang Kareld Helsingborg
 Gun Jonsson Helsingborg 
 Gunilla Ohlsson Landskrona Citadell
 Berit Jönsson Landskrona Citadell

D 240 Christina Arvidsson Bromölla-Sölvesborg
 Mona Runesson Bromölla-Sölvesborg
 Eaa Settergren Bromölla-Sölvesborg
 Barbro Öhrn Bromölla-Sölvesborg
 Elisabeth van Riessen Karlshamn
 Evelyn Dovrén Ljungby
 Anna Egonsson Ljungby 
 Ewa Ljungné Växjö-Tegnér 
 Anette Petersson Växjö-Tegnér
 
D 241 Ann-Charlott Filipsson Nybro-Emmaboda
 Britt Gustafsson Nybro-Emmaboda
 Birgitta Hirschi Nybro-Emmaboda
 Ia Torenstam Nybro-Emmaboda
 Maria Hällgren Linköping
 Carina Granetoft Linköping
 Birgitta Paulin Linköping
 Kerstin Jergil Västervik
 Cecilia Molin Västervik
 Ebba von Geijer Västervik
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Turning Torso är ett känt landmärke för Malmö.
För Inner Wheelare i D 239 är Lilian Tegger en välkänd 

profil. Hon är sekreterare i Malmö IWC och har varit med-
lem i 27 år, har varit president i klubben två gånger samt 
två gånger i sin nedlagda klubb. Det som gjort Lilian så be-
undrad är hennes värme och medkänsla för sina medmän-
niskor. Lilian har genom åren samlat främst medlemmar 
från Malmö med omnejd, men också från andra klubbar 
till en välbesökt och uppskattad modevisning. Upp mot 
250 medlemmar har deltagit. Lilians intention med mo-
devisningen har varit att visa vad som erbjuds inom mo-
devärlden, men nog framför allt att få in pengar till olika 
hjälpprojekt inom kommunen. Samtliga Malmöklubbar 
har arbetat med projektet. 

Lilian är aktiv hedersmedlem i sin klubb. 
Vid årets modevisning var vi 150 medlemmar och in-

bjudna gäster, som samlades på Kronprinshallen. Lilian 
inledde kvällen med det nedslående budskapet att denna 
m o d e v i s - ning skulle bli den sista i raden av 13. 

Kronprinsen har bytt ägare och 
den utmärkta lokalen skall 

byggas om.  Lilians med-
hjälpare på plats går i 
pension och ja… det 
kändes sorgligt. En 
lätt måltid följdes 
av modevisningen 
ackompanjerad av 

levande musik. Åtta 
medlemmar visade vå-

rens mode representerande 

D 239 HYLLAR 
LILIAN TEGGER

Lidköpings Inner Wheelklubb stod som värdklubb för vå-
rens distriktsmöte, och den sedvanliga trivselkvällen dagen 
innan, 20-21 februari.  Fredagskvällens gemytliga samvaro 
med mat, trubadurunderhållning och allsång blev en fin 
start på distriktsträffen. Ett femtiotal medlemmar samlades 
under lördagen i den vackra gamla byggnaden  ”Lidbeckska 
huset”.  Lidköpingsklubbens president Elisabeth Hörnlund 
hälsade välkommen till sjöstaden Lidköping.  Hon berät-
tade målande om stadens historia och utveckling. Sevärdhe-
ter som Läckö Slott, Naturrummet ” Victoriahuset” och inte 
minst vår närhet till ”Det blommande berget” Kinnekulle.  

Slutligen berättade Elisabeth Hörnlund om de dialektala 
uttrycken som lidköpingsborna använder sig av, exempelvis 
frågan; ”Ska du gå fram?” Det är ju känt för alla lidköpings-
bor att det betyder helt enkelt en fråga om man ska gå till 
torget, men för besökare kan det nog uppfattas som om man 
ska konfirmeras…

Efter förhandlingar som leddes av distriktspresident Mar-
gareta Olofsson talade rådspresident Kerstin Jonsson. Dagen 
avslutades med eftermiddagskaffe innan deltagarna åkte 
hemåt med många fina tankar om vår vackra stad och om 
värdet av att få tillfälle att umgås under trivsamma former.   

Marianne Bäck, sek 

LIDKÖPING IWC VÄRD FÖR DM I DISTRIKT 238

två modehus. Många blev vinnare av presentkort. Efteråt 
fanns det möjlighet att handla kläder med en liten rabatt. 
Distriktspresident Ingelög Wyndhamn tackade Lilian för 
hennes stora insats. 

De människor, som behöver extra stöd har Lilian i åtanke 
och dem tänkte vi på när Lilian släckte vänskapens ljus.  I 
år går överskottet till ”Barn till hav och skog.”, barn bl. a 
från Rosengård som får vistas ute i naturen.  1500 barn i 
årskurs 1 till 7 får en fin upplevelse under sitt sommarlov. 
Verksamheten startade i sin tid av IW världspresident Britt 
Fjellander.

Vid varje distriktsårsmöte har Lilian presenterat den 
kommande modevisningen. Av de många hjälpprojekten 
kan jag nämna hjälp till tandläkarbesök för utliggare, Bryg-
gan, en organisation som stöttar barn till interner. Den 
summa, som Lilian och Malmöklubbarna har kunnat läm-
na till de olika organisationerna är inte mindre än ca 250 
000 kronor!

En stor eloge till en stor kvinna! Tack Lilian för ditt helt 
unika engagemang. Din energi är imponerande. Du tar 
också väl hand om fyrfota vänner, hund såväl som häst, 
berättar din son.

Elisabet Jensen, distriktsredaktör D239 och besökare på 
modevisningen
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VISBY IWC - OM BIRKAGÅRDEN I VISBY
Tommy Wissing är föreståndare på 
härbärget Birkagården, som öppnade 
i oktober 2005. Efter en rundvand-
ring i ”verkligheten” där man fann att 
70-80 personer saknade bostad och 
att 200-300 personer var grova miss-
brukare beslutade regionen att stödja 
ett lågtröskelhärbärge genom att upp-
låta ett hus på Birkagatan 1A. Natthär-
bärget blev ett unikt samarbete mellan 
Visby Domkyrkoförsamling, Region 
Gotland, Röda Korset och föreningen 
Vägen - Hela människan där de in-
blandade parterna har en eller flera re-
presentanter i en ledningsgrupp, som 
träffas fyra gånger om året och lägger 
upp riktlinjer för verksamheten. Visby 
Domkyrkoförsamling är huvudman 
för verksamheten. Ca 250  000 kr/år 
går de löpande utgifterna och löner till de anställda på. 
Regionen tillhandahåller hus och driften av det. Sedan två 
år tillbaka svarar sjukvården för vaccination mot influensa 
och bakterier i lungorna. Ca 40-50 personer vaccineras på 
Birkagården varje år. En direktlinje mellan Birkagården och 
vårdcentralerna Visby Norr och Söder har även kommit 
till. Röda Korset rekryterar frivilliga till verksamheten och 
leder utbildning typ första hjälpen, moral och etik, brand 
och narkotika. Man hämtar mat från affärer som skänker 
och tar hand om tvätt.  

Föreningen Vägen – Hela människan hjälper till med 
litet av varje. Förutom fem heltidsanställda arbetar 40-
50 frivilliga på Birkagården. De frivilliga är indelade i en 
matlagningsgrupp och en bemanningsgrupp. Birkagården 
öppnar kl.19 och stänger kl. 8.30 på morgonen.    Under 
öppettiden finns alltid en anställd och minst en frivillig på 
plats. Det kostar 20 kr/natt att bo där och biljetter finns att 
köpa i parkeringsautomaterna på Öster. Middag serveras 
varje kväll och frukost varje morgon alla årets 365 dagar. 
Gästantalet varierar under året, 5-10/natt och ibland upp 
emot 15. Under 2014 ökade gästantalet kraftigt, 12-15 
pers. varje natt och beläggningen under året var den mesta 
sedan starten 2005. Fördelningen mellan män och kvinnor 

är 90% - 10%. Målet är att få ut gäster i eget boende. Un-
der 2014 flyttade 14 gäster ut i eget boende och några in i 
missbrukar-vårdens boende på S:t Olof-området. Missbru-
karvården besöker härbärget varje vecka och försöker hjälpa 
dem som vill ta emot hjälp. När härbärget varit i gång nå-
got år gjordes en oberoende undersökning bland affärsmän 
på Öster. Det visade sig att matsnatterier i missbrukarkret-
sar minskat. Vid polisen var det färre omhändertaganden 
kvällar och nätter. Sjukvården hade färre akutintag bland 
missbrukare. Allt detta tack vare att de på Birkagården får 
äta sig mätta och får en säng att sova i. De blir mer välmå-
ende och klarar sig bättre ute i samhället.                                                              

På Birkagården drivs en ren kyrklig dagverksamhet av 
Visby Domkyrkoförsamling. Den besöks av 40-70 gäster 
per dag och har öppet måndag-fredag kl. 8.30 – 12.30. 
Varje tisdag finns alltid en diakon på plats för den som be-
höver utbyta tankar.  Dagtid serveras kaffe, te och smörgås, 
onsdagar alltid lagad mat. 

Alla var tagna av detta oerhört intressanta och varmt 
framförda föredrag. President Anita Keinonen överläm-
nade ett rosenkort där det stod att behållningen från det 
stora lotteriet uppgick till 4 000 kr vilka sattes in på Birka-
gårdens konto. Applåderna ville aldrig ta slut.                                                                                                               

Margaretha Sandelin, sek.   

V
I M

IN
N

S

D 235 Ulla Evrell Eskilstuna Fors 1960-2015
 Barbro Källström Stockholm Ekerö 2011-2015

D 240 Kirsten Nilsson Bromölla-Sölvesborg  1978-2015
    
D 241 Britt-Marie Ericsson Vimmerby 2007-2015
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Vi var många från vår IW-klubb och ovanligt många gäster 
som samlats denna kväll för att höra vår forne ärkebiskop be-
rätta.  Anders Wejryd är en man som måste ha trivts med sina 
skiftande yrkesroller för med en smittande glädje och entusi-
asm fick vi höra mycket om ett långt och innehållsrikt prästliv. 

Han började med ett konstaterande: ”drygt 40 år som 
präst”, sedan en fråga: ”vad ska jag säga?” och fortsatte med 
att citera vår gamle vän Arkimedes: ”Ge mig en fast punkt 
och jag ska rubba jorden”. Men var är punkterna? Allting 
ser olika ut från olika håll. Anders gav oss glimtar från sina 
fasta punkter i sitt eget liv och konstaterade ”vi förflyttar oss 
i samma liv, det är ett ständigt flöde”. Han hade tänkt bli 
läkare men valde att bli präst och ”det var bra”. Nu har han 
en dotter och en sonhustru som också är präster och som 
står inför stora utmaningar men de tappar inte sugen. Sam-
tiden och framtiden behöver kopplingen andligt/världsligt. 
Prästkragen är en markering, en tradition som förs vidare. 
Traditioner är levande och påverkas av tiden och av dem 
som berättar. De svarar mot ett behov. 

Anders prästvigdes för Västerås stift och hade som ung 
och tvärsäker teolog många och långa givande diskussioner 
med sin domprost Gunnar Helander. Anders reste också 
runt i bygderna och var med om husförhör men framför 
allt träffade han ”vanligt folk”. Svenska kyrkan hade då fort-
farande en naturlig ställning i samhället och familjer förde 

traditionerna vidare på ett naturligt sätt. Tiderna ändras. 
Samtidigt som medlemsantalet i svenska kyrkan minskar 
så kommer många till kyrkan från frikyrkorna, ”taket blev 
för lågt”.  1862 delades Sverige i kommuner och försam-
lingar. Kyrkan var tidigare en stark del av det sociala livet. 
Sjukvård på lika villkor är egentligen grundat på en idé om 
kristet människovärde och det är enklare och självklart med 
mänskliga rättigheter på en kristen grund. Det blir en bra 
bas för den enskilde individen och det är viktigt med frihet 
men det kräver ett individuellt ansvar. Kyrkan ser livet som 
en gåva i ett långsiktigt perspektiv. En levande kyrkotradi-
tion för med sig sammanhang och ödmjukhet i tillvaron. 
Den kristna kyrkan är en internationell företeelse, vanligt 
folk i olika länder möter annat vanligt folk och det vilar på 
en stark grund för människors gemenskap.

Ersta diakoni startade sin verksamhet 1851. Den har ut-
vecklats stort och innefattar nu sjukvård, vårdhögskola och 
en omfattande social verksamhet. Här var Anders chef i nio år 
tills han kallades till biskop för Växjö stift. År 2006 blev han 
Sveriges ärkebiskop och det är väl som sådan han mest blivit 
känd och uppmärksammad både inom- och utomlands. Som 
nybliven pensionär är han still going strong med flera kyrk-
liga engagemang på gång. President Maud Mattsson tackade 
till sist med Gertrud Anderbergs vackra rosenkort.

 Elisabet Bern Stenberg, sek.

DRYGT 40 ÅR SOM PRÄST
– ANDERS WEJRYD GÄSTAR UPPSALA IWC

D 236 inbjuder till
INNER WHEEL GOLF

Tisdagen den 1 september 2015 på
 Lyckorna Golfbana Ljungskile

Spelform: Ev. två klasser 
slaggolf resp. poängbogey. 

Vid en klass endast poängbogey

Avgift: 250 kr (startavgift, 
fika och gemensam lunch)  + greenfee

Anmälan: senast 24 augusti  med golf-id och 
IW-klubb till Lisbeth Granåsen Brandt 

tel 0702 51 58 25 eller
e-mail: lisbethgbrandt@gmail.com

Starttider: Första start 11.00
Starttid på din mail eller ring Lisbeth

Hjärtligt Välkomna till en trevlig golfdag!

Lisbeth Granåsen Brandt och Uddevalla Skansen IW klubb

ESKILSTUNA FORS IWK
Inbjuder till Distriktsgolf  D 235

31 AUGUSTI 2015 på Mälarbadens GK

Spelform: Poängbogey 18 hål 
Avgift: 450:- kr (Green-fee, kaffe och smörgås

före start, lunch och priser ingår)  
Starttid: Registrering från 8.30. 

Första start kl. 10.00

Anmälan: Senast 14 augusti genom att:
namn, IW-klubb, golf-id, exakt hcp, tel.nr meddelas 

till Barbro Stålberg Noreson 016-34 31 15 
el. 0762-95 79 75 eller barbro.noreson@hotmail.com 

Sätt in avgiften på klubbens pg 58 63 97-2
Kom ihåg att ange NAMN!
                                                    

Om alla tar med ett pris – får alla pris!
Startlista skickas via mail till samtliga i

slutet av v. 34. annars ring Barbro 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
TILL EN HELDAG PÅ GOLFBANAN!
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MÅNGA FLER DAGAR I SKOLAN.  
SÅ ENKELT OCH SÅ UPPSKATTAT!
För ett par år sedan började jag sy mensskydd till flickorna 
på ön Ukerewe i Victoriasjön i Tanzania. Jag var tillsam-
mans med en grupp Rotarianer och Inner Wheelmedlem-
mar från Yorkshire i England. 

Eftersom jag varit barnmorska föll det naturligt för mig 
att hjälpa till med att sy mensskydd. Chris Philip som är en 
av initiativtagarna till våra resor till ön, reste runt tillsam-
mans med bl.a. mig för att sprida kunskap om dessa skydd 
till flickorna. Jag passade på att hålla lite anatomi och fy-
siologiundervisning för tonårsflickorna. Intresset för mens-
skydden var stort. 

   Flickorna kan inte gå i skolan när de har mens. Om de 
blöder igenom, retas pojkarna med dem. De går helt enkelt 
inte till skolan under de dagarna. Man kan lätt räkna ut att 
det blir många missade skoldagar på en termin. 

   I morgon skall jag skicka ner ca 30 kg mensskydd till 
Sister Martha i Arusha, en kvinna som har albinism och 
som leder ett mikrolånprojekt, en systuga för kvinnor med 
albinism. Ett par av kvinnorna i sygruppen är normalfärga-
de men har fött barn med albinism medan en av kvinnorna 
med albinism har fött ett normal färgat barn. För att barnet 
skall få albinism, måste båda föräldrarna vara bärare av kro-
mosomen. Det är alltså en ärftlig åkomma. När vi besökte 

gruppen i januari i år hade jag med mig en stor resväska full 
med färdigsydda mensskydd ca 350 styck samt många som 
bara var tillklippta. Dem syr de färdigt och de tjänar en slant

   På ön Ukerewe bor ca 350 000  människor. Där lig-
ger 22 Secondary Schools. De kvinnliga eleverna på skolan 
stannar hemma när de får mens. Jag hade sytt 350 skydd 
till dem. En mikrolångrupp syr mina tillklippta skydd och 
i början på april skickade jag igen ca 30 kg mensskydd. De 
färdigsydda skall skolflickorna ha, dem får de gratis. De 
som är tillklippta, inte sydda, går till mikrolångrupper. I 
varje grupp skall finnas en person med albinism. De behö-
ver integreras i samhället. Microlångrupen betalar ränta på 
pengarna och detta blir ett tillskott till deras kassa. De har 
allesammans gått kurs i ekonomi och bokföring bekostad av 
Rotary. Om någon vecka får de 30 kg varav hälften är deras, 
hälften är skolflickornas. 

   Bekanta har tagit med sig mensskydd när de rest ner. 
Mensskydden har blivit mycket uppskattade. Flickorna har 
fått nytt hopp.

   Så enkelt och så effektivt! Tre lager tyg, ett lager plast, 
kardborrband, resårband är vad som behövs. Till bindan be-
hövs en handduk, som klippts i passande storlek.

Elisabet Jensen, distriktsredaktör D239

onsdagen 17 juni och onsdagen 19 augusti  kl 12.15 
Samling vid biljettluckan 15 min före färjans avgång.

Ring Scandlines och kontrollera Auroras avgång: 042-18 60 00
Anmälan till: Susan Boman-Moman

Tel: 042-303 54 32 / 076-126 20 01 · susan@susanbomanmoman.com 
senast 10 juni respektive 12 augusti

Uppge om du önskar buffé eller à la carte?
Välkommen önskar 

Helsingborg Inner Wheel club

Sommarlunch med M/S Aurora: 

Syster Martas sygrupp
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Mötet öppnas  
Rådspresident (RP) Kerstin Jonson hälsade oss välkomna till 
Inner Wheels 96:e rådsmöte. Vi började med att hedra våra 
avlidna IW-vänner med att tända ett ljus och påkalla en tyst 
minut. RP läste sedan en dikt.

§ 42 Rådsmötet öppnades 
RP tände vänskapens ljus för alla IW-kvinnor här och över 
hela världen och förklarade mötet öppnat.  

§ 43 Upprop 
Upprop av delegater
Upprop förrättades.

§ 44 Justerare och rösträknare 
Val av justerare tillika rösträknare
Beslut: Till justerare valdes:
a)  Christina Persson, D 235
b)  Britt Hallgren, D 236
Justeringen äger rum den 1 maj  2015.
 
§ 45 Mötets behöriga utlysande
Beslut: Mötet förklarades i laga ordning utlyst.
  
§ 46 Föredragningslistan fastställs
Beslut: Föredragningslistan fastställdes. Vissa justeringar 
görs i den ordning som dessa kommer upp under rådsmötet.

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA INNER WHEEL RÅDETS 
96:E MÖTE I BORLÄNGE DEN 27-29 MARS 2015

Deltagare       Delegater
SIWR VU  
Kerstin Jonson Rådspresident
Birgitta Lundehed Vice Rådspresident/vice Nationalrepresentant     
Kristina Andersson Immediate past Rådspresident/
 Nationalrepresentant /RISO  
Lisbeth Gabrielsson Rådssekreterare   
Christina Nylander Rådsskattmästare   
 
D 232  Elisabeth Eriksson Distriktspresident
D 233  Lena Blom Distriktspresident
D 234  Lena Watz Distriktspresident 
D 235  Christina Persson Distriktspresident
D 236  Britt Hallgren  Distriktspresident
D 238  Margaretha Olofsson Distriktspresident
D 239  Ingelög Wyndhamn Distriktspresident
D 240  Ursula Indorf-Sjöholm Distriktspresident
D 241  Kristina Jonsson Distriktspresident

   
Adjungerade:  Margareta Westesson IT-ansvarig
  Anita Nordqvist Redaktör IW-Nytt
  Anita Kierkegaard Matrikelredaktör 
  Margareta Wesslau Inkommande vice Rådspresident/
   vice Nationalrepresentant
  Birgitta Gleerup Inkommande Rådssekreterare
D 232 Pia Elmgren Vice Distriktspresident
D 233  Ingrid Vestin Forsgren Vice Distriktspresident
D 234 Elisabeth Salander Vice Distriktspresident 
D 235 Ann-Christine Edin Vice Distriktspresident
D 236 Britta Söderlund Vice Distriktspresident
D 238 Gunilla Haglund Vice Distriktspresident
D 239 Annika Månsson Vice Distriktspresident
D 240 Birgitta Lindeskog Vice Distriktspresident
D 241 Gunilla Blomqvist Vice Distriktspresident

Distriktspresident Lena Blom hälsade oss välkomna till Borlänge och D 233, samt informerade om programmet de kommande 
dagarna. På eftermiddagen fick vi besök av Birgitta Sandström, tidigare museidirektör för Zorn-gården i Mora, som berättade 
om Emma Zorn. På lördag eftermiddag gjordes ett besök på Jussi Björling-muséet. Före och under middagen på lördag kväll 
blev vi underhållna av spelmannen Ingemar Ihlis från Gagnef. Under kvällens middag uppmärksammades IW:s mångåriga 
matrikelredaktör Anita Kierkegaard av SIWR genom att tilldela henne Honoured Active Badge (HAB) för förtjänstfulla insatser 
under många år för Inner Wheel.

§ 47 Fastställande av rådsmötesprotokoll 
Protokoll från rådsmötet den 
14-16 november 2014 i Sollefteå
Protokollet från rådsmötet i Sollefteå har publicerats i 
IW-Nytt och på Hemsidan och därmed varit tillgängligt för 
samtliga medlemmar. Det har även godkänts av samtliga 
distriktskommittéer. 
Beslut: Protokollet fastställdes och lades till handlingarna.
  
§ 48 Distriktsrapporter Bilaga 48:1-9 
Rapporter från distriktspresidenterna inklusive Vision 2017
Distriktspresidenterna lämnade muntliga rapporter från sina 
respektive distrikt om vad som hänt sedan förra rådsmötet.  
Rapporterna bifogas som bilagor till protokollet.
  
§ 49 Ekonomi 2014-2015 Bilaga 49:1 
Ekonomi SIWR 2014-2015
Rådsskattmästare Christina Nylander redogjorde för 
ekonomisk rapport 
för tiden 1 juli - 31 december 2014 som bifogas protokollet. 
Beslut: Rapporten lades till handlingarna.

§ 50 Övriga ekonomiska frågor
1. Nya medlemmar som inte betalar – ett bekymmer.
Rådsskattmästaren informerade om att det finns nya 
medlemmar som inte betalar sin årsavgift vilket är ett 
bekymmer.
Beslut: När ny medlem väljs in i någon IW-klubb mejlas detta 
omgående till distriktsskattmästaren. Avgiften för den nya 
medlemmen ska betalas till distriktet inom 14 dagar.
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§ 51 Årsavgift till IIW 
Information: 3,5 pund / helår, 1,75 pund / halvår (per 1/7 2015)
Med tanke på pundets nuvarande kurs medför detta för 
närvarande en förlust för SIWR.     
  
§ 52 Årsavgift till SIWR Bilaga 52:1 
Årsavgift till SIWR
Som underlag för kommande budgetbehandling redogjorde 
rådsskatt-mästaren för vilka kostnader som årsavgiften 
till SIWR ska räcka till. Hänvisning gjordes till Handboken 
(sid 264-) Ekonomi SIWR. Enligt bifogad bilaga visas hur 
SIWR:s medel har fördelats på olika kostnader under 
verksamhetsåret. 

Bilaga 52:2 Budgetförslag
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2015-2016 behandlades 
på höstens rådsmöte i Sollefteå. För att budgetförslaget 
inte skulle uppvisa ett underskott behövdes en höjning 
av årsavgiften till SIWR med 10:-/medlem. Någon höjning 
av avgiften har inte gjorts under de senaste sex åren. 
De största orsakerna till behovet av en höjning är det 
lägre medlemsantalet samt förändring av beräkningen av 
årsavgiften till IIW.

Budgetförslaget har varit ute hos klubbarna för omröstning. 
Då detta är en ekonomisk fråga ska 2/3 majoritet gälla.
Distriktspresidenterna redovisade resultaten från 
omröstningarna i sina respektive distrikt som var följande: 
78 klubbar röstade mot en höjning, 24 klubbar röstade för en 
höjning och 3 klubbar avstod att rösta.

Beslut: Enligt klubbarnas beslut görs ingen höjning av 
årsavgiften för verksamhetsåret 2015-2016 utan denna 
förblir 30:-/medlem. Beslutet innebär att ett underskott på ca 
50 000:- accepteras och att uppkom-met underskott tas från 
det Egna Kapitalet.

Påpekades från VU att som en konsekvens av fattat beslut och 
höjda kostnader kommer troligtvis en höjning av årsavgiften 
bli aktuell för verksamhetsåret 2016-2017, förslagsvis med 
20:-/medlem. Viktigt är att det förklaras för medlemmarna vad 
pengarna som betalas till SIWR används till.
IW-Nytts redaktör har planer på att i IW-Nytt på ett enkelt 
sätt förklara SIWR:s ekonomi för medlemmarna så alla 
förstår hur vår ekonomi ligger till.
  
§ 53 Avgifter för IW-Nytt
Prenumerationspris IW-Nytt för svenska medlemmar och 
medlemmar boende utomlands

Information: Avgift per/medlem inom landet 50:- /helår, 25:- 
/halvår. För boende utomlands 80:- /helår, 40:- / halvår.
  
§ 54 Registeravgift 
Registeravgift
Information: 20:-  per medlem/år. 
  
§ 55 Matrikelavgift 
Matrikelavgift
Information: 30:- per medlem/år.     
  
§ 56 Milersättning 
Milersättning

Beslut: Milersättningen ska fortsättningsvis följa statlig norm 
som för närvarande är 18:50 /mil.
      
§ 57 Offerter IW-Nytt 
Offerter för Inner Wheel Nytt 
IW-Nytts redaktör Anita Nordqvist informerade om att 
nuvarande offert på framställning av IW-Nytt gäller t.o.m. 
2016-06-30 så några nya offerter finns inte att redovisa.
  
 

§ 58 Offerter Matrikel och Handbok 
Offerter för Matrikel 2014-2015 och Handbok 2015-2018
RP redogjorde för inkomna offerter angående framtagande 
av ny matrikel och Handbok.
Beslut: Se § 60

§ 59 Framtagande av Handboken 2015-2018
Framtagande av Handbok för 2015-2018
Beslut: Paragrafen utgick. Se § 60.

§ 60 Framtagande av Matrikel för 2015-2016 
Framtagande av Matrikel för 2015-2016
RP redogjorde för det beslut som togs vid rådsmötet i 
Sollefteå beträffande framtagande av matrikel då denna 
skulle tryckas i två delar. Nya beräkningar har gjorts där fyra 
olika förslag finns enligt nedan:

1. Matrikel som idag = ca 125 000:- 
med text från 2014-2015 i handboken.
2. Matrikeln i två delar 
(medlemsmatrikel + stadgar & handbok) = ca 196 000:- 
3. Medlemsmatrikel  ca 110 000:- (4 500 ex) + stadgar & 
handbok (1500 ex) = ca 160 000:-
4. Medlemsmatrikel utan stadgar & handbok = ca 110 000:- 

Beslut: Det billigaste alternativet (nr 4) valdes vilket innebär 
medlemsmatrikel i tryck och Handboken endast på nätet.

§ 61 Informations-material
Informationsmaterial 
vDP Ann-Christine Edin D 235 informerade om framtagna 
bokmärken där nettointäkten från försäljningen kommer att 
gå till välgörande ändamål. Flera förslag framlades.

Diskuterades lämpliga gåvor till Convention
  
§ 62 Nordic Meeting 
Deltagande i Nordic Meeting på Island 2015
Nordic Meeting kommer i år att genomföras på Island den 
18 – 21 september. NR 2015-2016 Kerstin Jonson har fått 
inbjudan till mötet. Kostnaden för mötet är för närvarande 
inte känd.

Beslut: Beslutades att NR deltar i kommande Nordic Meeting.
  
§ 63 European Meeting 
Deltagande i European Meeting i England 2015
European Meeting genomförs den 3-6 september i Bristol, 
England.
Kostnaden beräknas till ca 10 000:-.

Beslut: NR 2015-2016 deltar i European Meeting. 
   
§ 64 Almedalsveckan
Deltagande i Almedalsveckan i Visby 2015
På Almedalsveckan finns en särskild avdelning för Ideellt 
arbete där det vore lämpligt att IW deltog. Försök har gjorts 
av IW att få delta tillsammans med Tullverket vilket inte 
lyckats. En ev. samverkan med Rotary diskuterades. 

Beslut: Deltagande i Almedalsveckan är inte aktuellt för 
innevarande år. Frågan skjuts på framtiden.
  
§ 65 Östersjömötet 
Deltagande i Östersjömöte 2016
DP Kristina Jonsson, D 241 informerade om det planerade 
Östersjö-mötet den 20-22 maj 2016 i Kalmar. Förutom 
alla länder som har kust mot Östersjön kommer även 
Storbritannien att inbjudas.
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§ 66 Ekonomi 2015-2016 
Ekonomi SIWR 2015-2016
För beslut om budget för verksamhetsåret 2015-2016 se § 
52 ovan.

Rådskattmästaren framförde önskemål om att budgeten 
för följande verksamhetsår görs först efter årsskiftet då 
redovisningen för innevarande verksamhetsårs första halvår 
är klart. Med en kortare framförhållning vid budgetarbetet är 
det lättare att få en mer aktuell budget. 

Beslut: Beslutades enligt skattmästarens förslag.
       
§ 67 Motion fr RM nov. 14 Bilaga 67:1
Motion från rådsmötet i Sollefteå
Motion från D 234, Västerås-St Ilian IWC avseende 
”Utnämning av delegater och suppleanter till distriktsmöten”. 
Motionen lämnades till RM i Sollefteå och har varit ute hos 
distrikt och klubbar för omröstning.
Distriktspresidenterna redovisade resultaten från sina 
respektive distrikt från gjorda omröstningar som visade att 
71 klubbar röstat mot förslaget i motionen och 34 klubbar 
röstat för motionen.

Beslut: Med beaktande av gjord omröstning beslutades om 
avslag av motionen och någon ändring mot förhållandet idag 
blir det inte.

§ 68 Motion fr RM nov.  2014 Bilaga 68:1  
Motion från rådsmötet i Sollefteå
Motion från D 240 avseende ”Hemsidan Inner Wheel 
Sverige” där påpekades att många medlemmar tycker det 
är krångligt att komma in på hemsidan. Minst 5 ”klick” för 
att hitta vad man söker. Förslaget enligt motionen var att 
göra hemsidan mer lättillgänglig och öppen för alla och se 
eventuella kostnader som en investering för nyrekrytering av 
medlemmar.

Motionen har varit ute hos distrikt och klubbar för diskussion.

Rådets IT-samordnare Margareta Westesson förklarade att 
anledningen till det stora antalet ”klick” beror på att det är 
en gemensam hemsida för 105 klubbar, 9 distrikt och SIWR. 
Så som hemsidan idag är tillverkad kan IT-samordnaren inte 
göra något åt de 5 ”klicken”. Man kan spara ett klick eller två 
om man använder sökrutan från inloggningssidan. 

Beträffande hemsidans öppenhet är det upp till varje 
klubb och distrikt att bestämma vad som ska ligga öppet. 
Alla medlemmar ska lämna ett acceptansmejl där det bl.a. 
framgår att medlemmen godkänner att förekomma i text och 
på bild på IW:s hemsida. IW-samordnaren påpekade att en 
klubb kan lägga upp annan information på en egen hemsida 
och länka till den. Men fördelen med den gemensamma 
hemsidan är ju att vi ska kunna se varandra.

Beslut: Ang. öppenheten på hemsidan är det upp till varje 
klubb, distrikt och rådet att bestämma öppenheten för sitt 
eget material.
Observera att personuppgifter aldrig får vara offentliga. Se 
PUL-lagen.

§ 69 Motion fr RM nov. 2014 Bilaga 69:1 
Motion från rådsmötet i Sollefteå
Motion från D 240, Hässleholm IWC avseende ”Geografisk 
placering av Rådsmöten”. Motivering till motionen är att det är 
kostsamt, tidskrävande och besvärligt att resa till rådsmöten 
som är förlagda till olika delar av vårt avlånga land. Yngre 
och, framför allt, yrkesverksamma kvinnor har varken tid eller 
ekonomi att lägga på långa och besvärliga resor.
Motionens förslag är att alla rådsmöten förläggs till 
Stockholm, gärna Frösundavik.
Motionen har varit ute i distrikt och klubbar för diskussion.

Beslut: Rådsmötet beslutade att avslå motionen. Enligt våra 
stadgar ska rådsmöte arrangeras av de olika distrikten i 

turordning. Dessutom blir det över tid ingen större skillnad 
ekonomiskt med förslaget enligt motionen. 

§ 70 Reseutjämning Bilaga 70:1
Reseutjämning vid informationsmöte i Solna
Till rådsmötet i Sollefteå hade rådsskattmästaren gjort 
tre olika förslag på beräkning av reseutjämning vid 
informationsmöten. Dessa förslag lämnades över till 
distrikten för diskussion och synpunkter hos klubbar inför 
beslut vid innevarande rådsmöte. De tre olika förslagen 
tillsammans med ett fjärde förslag finns som bilaga till 
protokollet. 

Distriktspresidenterna redogjorde för klubbarnas 
och distriktens synpunkter avseende beräkning av 
resekostnaderna.

Beslut: Reseutjämning sker enligt förslag nr 1 vilket 
innebär att ingen ändring av beräkningsgrunden sker 
mot vad som gäller idag. Beslutades också att vid 
beräkning av reseutjämning kan beräkning ske från aktuell 
sommarbostad i Sverige, om resan görs enkom för att delta i 
informationsmötet.

§ 71 Convention 2015  
Information om Convention i Köpenhamn 2015 
NR Kristina Andersson informerade om förberedelser inför 
Convention i Köpenhamn. Från vårt land deltar ca 120 IW-
medlemmar. Det stora antalet gör det omöjligt att genomföra 
en gemensam träff för alla deltagare från Sverige.
NR rapporterar att klubbarnas och distriktens röstlängder 
har inkommit till HQ och har granskats av NR att de är 
korrekta. Alla klubbar och distrikt är inte klara med sina 
röstningsresultat på motionerna (proposals) och ändringarna 
(amendments). Påpekades vikten av att både Proxy Vote 
Holder och även ersättare får röstningssvaren i god tid före 
Convention. Önskemål framfördes om en lista på alla Proxy 
Vote Holder. NR lovade att ordna detta.

Påmindes om att det fortfarande går att anmäla sitt 
deltagande till Convention.  Anmälan kan också göras direkt 
på plats före mötet.

§ 72 Informationsmöte
Informationsmöte för distriktsfunktionärer 15-16 augusti 2015
Informationsmöte för distriktens funktionärer kommer enligt 
tidigare beslut att äga rum 15-16 augusti 2015 på Radisson 
Blu Royal Park i Frösundavik, Solna. Sista anmälningsdag 15 
april 2015.
VU sammanträder den 14-15 augusti 2015.

Frågan om subventionering har uppkommit även i år. Vid förra 
årets INFO-möte deltog 55 personer och deltagaravgifterna 
subventionerades med 18 000:-. Två medlemmar från varje 
distrikt betalde full avgift och övriga subventionerades med 
halva kostnaden. Avgiften för past DP subventionerades inte.
Enligt gjord enkät hos distrikten var denna subventionering 
mycket uppskattad och gjorde att flera funktionärer och 
styrelseledamöter hade möjlighet att delta på INFO-mötet.

Beslut: Rådsmötet beslutade att subventionera även årets 
INFO-möte med medel som tas ur SIWR:s Eget Kapital.
Beslutades att subventionera varje distrikt med 2 000:- 
om mer än två deltar på INFO-mötet. pDP:s kostnader 
subventioneras inte. En utvärdering avseende 
subventioneringen görs efter mötet. 

Deltagare i INFO-mötet boende i Stockholm har framfört en 
önskan att  få övernatta hemma. 

Beslut: Rådsmötet ställer sig positiva till framfört önskemål. 

§ 73 Nomineringar till IIW 2016-2017
Nomineringar till IIW 2016-2017

Information: Nomineringar saknas.
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§ 74 Nomineringar till IIW 2015-2016 
Bekräftelse av distriktskommittéernas nomineringar till IIW 
2015-2016.

Rapporterades om distriktskommittéernas nomineringar till 
IIW för kommande verksamhetsår. Alla var skickade till HQ.
  
§ 75 Val av VU-ledamö-ter för SIWR 2015-2016
Val av VU-ledamöter för SIWR 2015 - 2016

Bekräftades: Valet av nedanstående VU-ledamöter 
bekräftades.

Rådspresident Birgitta Lundehed, Göteborg   
Norra IWC
Im past President/ 
Nationalrepresentant/RISO Kerstin Jonson, Sandviken IWC
vice Rådspresident Margareta Wesslau, Stockholm 
Västra IWC
Rådssekreterare Birgitta Gleerup, Piteå IWC
Rådsskattmästare Christina Nylander, Jönköping- 
 Huskvarna IWC

§ 76 Funktionärer i SIWR för 2015-2016 
Funktionärer i SIWR 2015 - 2016

Bekräftades: Rådsmötet bekräftade att nedanstående 
funktionärer utsetts för verksamhetsåret 2015-2016:

Rådsarkivarie Anita Kierkegaard, Lidingö IWC
Revisorer Tuovi Ingemansson, Jönköping-  
 Huskvarna IWC
Helena Rydh, Jönköping-Huskvarna IWC
Revisorssuppleanter Margareta Nilsson, Skövde IWC
 Mary Persson, Skövde IWC
IT-samordnare Margareta Westesson, Göteborg Norra IWC
Web-master Elisabeth von Friesendorff, Lund IWC
Redaktör för IW-Nytt Anita Nordqvist, Eskilstuna-Fors IWC
  
§ 77 Fullmakter
Fullmakter 2015-2016

Beslut:  Rådsmötet beslutade om nedanstående fullmakter:   
               
Rådspresident Birgitta Lundehed 370218- Granitvägen 18, 
435 41 Mölnlycke och rådsskattmästare Christina Nylander, 
441106- Platåvägen 28, 561 35 Huskvarna ska under 
SIWRs verksamhetsår 2015-2016 från och med 2015-07-01 
vara firmatecknare och företräda SIWR och IW-Nytt inför 
myndigheter och var för sig teckna SIWRs och IW-Nytts 
konton i bank. De har även fullmakt att kvittera värde- och 
andra försändelser på aktuella postutlämningsställen.
  
§ 78 HAB 
Kriterier för utdelning av Honoured Active Badge
Diskussion avseende utdelning av Honoured Active Badge (HAB):

- Vilka kriterier skall gälla för utdelning av Brosch 
Aktiv Hedersmedlem?   

- Vilka kan erhålla HAB?
- Hur går man till väga för att dela ut HAB?

För utdelning av HAB se Handboken sidan 269.

Beslut: Innan nominering sker ska hela rådets VU informeras 
och vara delaktig i beslutet. Till förslaget på mottagare av 
utmärkelsen ska finnas en motivering till varför HAB ska 
utdelas till just henne.  Påpekande gjordes att mottagaren 
av HAB ska ha gjort speciellt förtjänstfulla insatser för Inner 
Wheel.
  
§ 79 Information från redaktören för IW-Nytt 
Information från IW-Nytts redaktör
Redaktören för IW-Nytt Anita Nordqvist ställde frågan 
till rådsmötets delegater om hur medlemmarna tycker 
att IW-Nytt skall se ut och vad tidningen skall innehålla. 
Diskuterades att ge ut färre nummer per år i pappersupplaga 
för att därmed minska portokostnaden.
IW-Nytts redaktör ansåg det önskvärt att 

distriktsredaktörerna gör en sammanställning av materialet 
från det egna distriktet och gör en viss gallring innan 
materialet skickas vidare till IW-Nytt. Bilder önskas särskilt. 
IW-Nytts produktionsplan finns på flera ställen i tidningen.
                          
Beslutades: Rådsmötet beslutade med röstsiffrorna 5-4  att 
rådsmötesprotokollen inte ska tas med i IW-Nytt utan bara 
finnas på hemsidan. Verksamhetsberättelse och bokslut ska 
finnas med i IW-Nytt.

§ 80 Information från Matrikelredaktören
Information från matrikelredaktören
Rådets matrikelredaktör Anita Kierkegaard redogjorde för 
antalet nya medlemmar inom Inner Wheel under innevarande 
verksamhetsår. Risk finns dock att några klubbar kommer 
att läggas ner inom en snar framtid. Dessutom har många 
medlemmar tyvärr valt att dra sig till-baka.
  
§ 81 Information från IT-samordnaren
Information om hemsida och medlemsregister mm  
Rådets IT-samordnare Margareta Westesson informerade att 
av IW:s medlemmar har ca 3 670 anmäld mejladress dock har 
cirka 180 medlemmar fel anmäld mejladress. Antalet unika 
besök på hemsidan är fortfarande ca 1 700/månad.

IT-samordnaren påminde om att vi skall läsa IW:s G-mail med 
info från HQ. Viktigt att före 1 maj uppdatera ”Directory”  
på IIWs hemsida så att den tryckta Directory-matrikeln blir 
korrekt. Distriktssekreteraren uppdaterar. Gjord ändring syns 
först den 1 juli. Distriktens mejladress: iiw.se. (distriktets 
nummer) @gmail.com  
Klubbens mejladress: iiw.se.(klubbnamn)@gmail.com 

Margareta Westesson påminde att klubbarna ska justera 
medlem-marnas födelsedata. Det finns fortfarande 
medlemmar som nu blivit 115 år i IW:s register.
Vårt medlemsregister har nu uppgraderats till en modernare 
dator-miljö. Denna uppgradering ingick i vårt avtal och 
påverkade inte kostnaden för IT-systemen. Kostnaden för 
driften av systemen har varit fast sedan starten och täcks 
av registeravgiften. Leverantören har nu rätt att höja priset 
i relation till konsumentprisindex. Men än har någon höjning 
inte aviserats. 
Vår hemsida behöver även den följa med sin tid och 
uppgraderas till en nyare version av systemet Episerver 
som hemsidan ligger på. Detta kommer att kosta pengar.  
Rådsmötet ansåg att det var väl använda pengar att ta från 
vårt kapital för att bekosta denna uppgradering eftersom 
pengarna då kommer till nytta för alla. Offert ska inhämtas.
Avslutningsvis konstaterade IT-samordnaren att det är ett 
stabilt system vi har. Vi har sedan starten hösten 2011 bara 
haft ett enda driftstopp.  Det stoppet var web-mastern och 
jag (IT-ansvarig) skyldiga till.  Nu hoppas vi bara på ett ökat 
användande av hemsidan.

§ 82 Information från Web-master
Information från Web-master
Från Web-master Elisabeth von Friesendorff, som inte var 
närvarande vid rådsmötet, fanns inget särskilt att rapportera.

Påpekades att material, som distrikt eller klubbar önskar 
lägga på rådets hemsida, ska skickas till RP för godkännande. 
RP skickar därefter vidare till web-master.

Bilaga 83.1 Samlad ekonomisk redovisning 
Hjälpprojekt - Information  
a) Samlad ekonomisk redovisning 

Narkotikabekämpning 38 188:- 
IW-doktorn 27 405:- 
Garissa (Happier Futures) 31 373:- 
Totalt 31/12 2014: 97 330:-

Bilaga 83:2 Happier Futures
b) Lägesrapporter av projektansvariga 

Internationellt projekt – Happier Futures (Garissa)  



22 | INNER WHEEL NYTT 2/2015

vRP Birgitta Lundehed rapporterade om Garissaprojektet. 
Enligt rapporter fungerar allt f n väl men Garissa ligger i 
en orolig del av Kenya. Birgitta har haft kontakt med såväl 
nuvarande ordföranden i stiftelsen Göran Claes liksom med 
tidigare ordföranden Carl-Axel Ekman. Stiftelsen styrs till 
större delen av medlemmar från familjen Ekman. 
Birgitta lyssnade på Göran Claes föredrag om Garissa vid 
hans besök hos IW-klubben i Alingsås där det framgick att 
pengarna från IW kommer till stor glädje på projektet.

(Efter RM har oroligheterna blossat upp i Garissa-området 
och skolhemmets flickor är evakuerade till okänd plats)

Nuvarande arbetsgrupp för IW.s internationella projekt består 
av Birgitta Lundehed och Margareta Wesslau.  
Förslag framkom på RM att en ny arbetsgrupp tillsätts för 
IW:s internationella projekt bestående av en DP och en vDP 
där en av dem byts varje år. På varje Convention beslutas 
om IW:s internationella projekt så ett annat projekt än det 
nuvarande kan bli aktuellt efter årets Convention.
      
Bilaga 83:3 IW-doktorn
c) Nationellt projekt, IW-doktorn
RP har deltagit i ett par styrelsemöten med Rotarys 
Läkarbank. Styrelsen uttryckte på nytt sin stora tacksamhet 
för Inner Wheels generösa bidrag. Under verksamhetsåret 
2014-2015 har de svenska IW-klubbarna hittills samlat in ca 
80 000 kronor till detta angelägna projekt.
Under Läkarbankens februarimöte diskuterades bl. a. läget 
för nya och befintliga jeeplinjer i Kenya. På initiativ av en 
kvinnlig jeepläkare (Christina Ledin) har man startat ett 
speciellt projekt för att utrota en besvärlig smittsam sjukdom 
som härjar i många byar. Det är en sandfluge-parasit (jigger) 
som kryper in under huden, oftast på fötterna. Parasiten 
smittar lätt barn och vuxna som får svårt att gå. De drabbade 
barnen kan t.ex. inte ta sig till skolan. Parasiten utrotas bäst 
om man behandlar en hel by på samma gång. De drabbade 
byborna tvättas först med en vätska som dödar parasiten, 
sedan skrubbas resterna bort med en majskolv (!) som borste. 
För 14 000 kronor kan man behandla 200 personer, dvs en 
hel  by. Våra IW-doktorer uträttar ett jättefint arbete under 
svåra förhållanden i Kenya. De ställer gärna upp på våra 
klubbmöten för att berätta om sina erfarenheter. Utnyttja 
den resursen! Namnen finns på vår hemsida under rubriken 
”IW-doktorn”. Mer finns på hemsidan från läkarbankens 
verksamhet och på bifogad bilaga. 
 
Bilaga 83:4 Narkotikasökhundar
d) Nationellt projekt, narkotikabekämpning
Detta är IW:s största hjälpprojekt med avseende på insamlade 
medel.
Vid RM i Sollefteå utsågs Gun Sjöblom-Sandberg, Borlänge-
Tunabygden IWC till projektansvarig för IW:s  kontakter 
med Tullverket. Gun besökte RM under lördagen då hon 
berättade om våra IW-hundar. Namnen på alla 58 inköpta 
narkotikasökhundar finns i bilaga till protokollet och på 
hemsidan. Gun påpekade den stora samhällsnyttan som 
hundarna gör och nämnde följande exempel: 2 kg narkotika = 
20 miljoner på marknaden = 200 miljoner ”samhällsnytta”. 
Gun har tillsammans med RP besökt Tullverkets 
utbildningslokaler i Rosersberg för att informera sig mer om 
verksamheten med narkotikasökhundarna.
  
§ 84 Silviasystrarna Bilaga 84:1
Silviasystrarnas stipendier
RP lämnade en lägesrapport om stipendierna till Silvia-
systrarna. Idag finns på kontot för stipendier ca 50 000:- 
varav ca 13 000:- är ”spontangåvor”.
På rådsmötet diskuterades olika mottagare, liksom ändrade 
kriterier för stipendiet. 
Beslutades: Att utreda regler och kriterier för mottagande av 
stipendierna så att beslut kan fattas på höstens RM. Om inget 
positivt besked från Sophiahemmets Högskola eller Stiftelsen 
Silviahemmet kommer något annat projekt att arbetas fram.

§ 85 Inkomna skrivelser till SIWR
Inkomna frågor till SIWR från medlemmar
a) Frågor från D 235 
1.Att trycka handboken bara vart 3:e år är ett beslut som inte 
tillkommit i demokratisk ordning. För nytt beslut om detta se 
§ 60 ovan.

2. Upprop om Malavi – Nigeriabrev?
NP har fått handlingen/uppropet från HQ. Finns skrivet om 
detta i IW-Nytt. Konto för insättning av pengarna finns och 
dessa skickas sedan vidare till en IW-Klubb på Malavi.

3. Kan en klubb avsäga sig värdskapet för distriktsmöte?

Besked: En klubb kan inte vägra att anordna ett distrikts-
möte. Se matrikel sid 245 Värdklubb för distriktsårsmöte och 
distriktsmöte.

b) Fråga om deltagande på RM.
Får IW-medlemmar komma till RM och bara lyssna men inte 
rösta?

Besked: Nej. Rådsmötet är ett arbetsmöte där endast valda 
delegater får vara med. Se matrikeln sid 219 Möten. Däremot 
kan medlemmar erbjudas att vara med på kvällsarrangemang 
under RM.

c) Överskott från European Meeting.
Vart gick överskottet från European Meeting i Malmö?
Rådsskattmästaren informerar om att slutavräkningen från 
EM inte är klar. Enligt tidigare beslut av RM beslutar RM om 
ev. underskott eller överskott från EM.

Beslut: Ev. uppkommet överskott efter gjord slutavräkning 
skänks till IW-doktorn om inte EM själva under sitt möte 
beslutat om mottagare till ev. överskott.

§ 86 Information från rådsarkivarien Bilaga 86:1 
Information från rådsarkivarien 
Då rapport från rådsarkivarien saknas utgick denna punkt. 

§ 87 Information till Riksarkivet 
Information till Riksarkivet 
Rådssekreteraren informerar Riksarkivet om aktuell 
rådspresident och rådsarkivarie i SIWR 2015-2016.

Motioner
§ 88 Motioner Bilaga 88:1 Logi i dubbelrum
1. Motion från D 240 avseende ”Logi i dubbelrum för 
samtliga funktionärer, d v s alla instanser, i IW Sverige”.

Motivering: SIWR ser det som nödvändigt att begära en 
höjning av avgiften från medlemmarna. Vi anser att man i 
första hand måste se över budgeten igen och se var och hur 
man kan göra besparingar. I flera jämförbara organisationer 
har man som regel att all logi sker i dubbelrum.

Förslag: Det bör fattas beslut om att samtliga IW-
funktionärer i svenska IW, på alla instanser, får ersättning för 
logi i dubbelrum när övernattning erfordras. Den som önskar 
enkelrum ska själv bekosta mellanskillnaden (mellan dubbel- 
och enkelrum)

Bilaga 88:2 Tak på kapital 
2. Motion från D 241 avseende ”Tak på storleken av det 
kapital som SIWR har på bank”

Motivering: Det bör finnas ett tak på storleken av det kapital 
som SIWR har på bank. Överskjuten del av kapitalet bör gå 
tillbaka till medlem-marna i form av ex budget i balans, fler 
deltagare i informationsmötet i augusti och annat.

Förslag: Sätta ett tak på det kapital som SIWR har på 
bank så att inte kapitalet ökas mer utan går tillbaka till 
medlemmarna.
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Rådsskattmästaren informerade om att det på hösten 
finns räkningar på ca 300 000:- att betala innan 
medlemsavgifterna har erhållits. En likviditet behövs på ca 
500 000:-. Inom en snar framtid behövs ett nytt IT-system, 
som kostar ca 200 000:-.

Beslutades: Båda motionerna skickas till distrikten för att 
därifrån skickas vidare till klubbarna för beslut. Motionerna 
tas upp på nytt till behandling på höstens rådsmöte.

§ 89 Sökta dispenser Bilaga 89:1
Dispens för Pia Elmgren. Boden IWC
Sökta dispenser för 2015-2016
D 232 Ansökan om dispens för Pia Elmgren att inneha 
styrelseuppdrag i lokal  IW-klubben nr 106 samt vara 
distriktspresident under året 2015-2016.

Beslut: Motionen bifölls.

Bilaga 89:2
Dispens för Ulla Söderblom, Stockholm Nord-Östra IWC 
D 235 Ansökan om dispens för Ulla Söderblom Malmlöf, 
Stockholm Nord-Östra IWC att som ledamot i distriktets VU 
och samtidigt vara vice klubbpresident i Stockholm Nord-
Östra IWC.

Beslut: Motionen bifölls.

Bilaga 89:3 Dispens för Monika Wemrell, Ystad IWC 
D 239 Ansökan om dispens för Monika Wemrell, Ystad IWC att 
ytterligare ett år vara distriktsskattmästare.  

Beslut: Motionen bifölls.

Bilaga 89:4 Ansökan för Ann Persson, Lund IWC 
D 239 Ansökan för Ann Persson, Lund IWC att vara 
distriktssekreterare under åren 2015-2018.

Beslut: Rådsmötet beslutade att godkänna dispens för Ann 
Persson för verksamhetsåret 2015-2016.

Bilaga 89:5 Dispens för Elisabeth Sane, Karlshamn IWC 
D 240 Ansökan om dispens för Elisabeth Sane att samtidigt 
vara ISO i IW-klubben och vara DISO i distriktet.

Beslut: Motionen bifölls.

§ 90 Rapporter från VU 
Rapporter från
1. Rådspresident  
2. Vice Rådspresident                                                 
3. Immediate past Rådspresident/Nationalrepresentant/RISO
4. Rådssekreterare                                                                                               
5. Rådsskattmästare
Bilaga 90:1
Bilaga 90:2
Bilaga 90:3
Bilaga 90:4
Bilaga 90:5

§ 91 Adjungeringar till informationsmötet
Adjungeringar till Informationsmötet

Beslut: Rådsarkivarien och redaktören för IW-Nytt inbjuds till 
informationsmötet den 15-16 augusti 2015 som adjungerade 
ledamöter.

§ 92 Rådsmöten hösten 2015-våren 2016
Rådsmöten hösten 2015 i D 234 och våren 2016 i D 235

Information:
Nästa rådsmöte äger rum den 6-8 november 2015 i D 234.
DP Lena Watz hälsade oss välkomna till DM i Örebro och Elite 
Stora Hotellet Örebro. VU sammanträder den 5-6 november
Våren 2016 hålls rådsmötet i D 235. 

§ 93 Adjungeringar till rådsmötet i november 2015 
Adjungeringar till rådsmötet i D 234 i november 2015

Beslut: Till RM i Örebro inbjuds webmaster Elisabeth von 
Friesendorff som adjungerad ledamot.
  
§ 94 Nominering mm till rådsmötet i november 2014 
Tid för nomineringar, motioner, frågor och förslag till 
rådsmötet i november 2015

Beslut: Nomineringar, motioner, frågor och förslag till 
höstens rådsmöte ska vara rådssekreteraren (med kopia till 
rådspresidenten) tillhanda senast den 15 oktober 2015.
  
§ 95 Övriga frågor 
Övriga frågor

1. Revidering av handboken efter Convention

Beslut: En arbetsgrupp ska tillsättas för revidering av 
handboken. 

2. Birgitta Lundehed vRP informerade om vad hon tänker 
säga vid besök på kommande distriktsmöten. 
Hon framhöll hur olika vi är som människor och inner 
wheelare, hur viktigt det är att vi har respekt för varandra 
trots att vi inte tänker och tycker likadant. Birgitta Lundehed 
framhöll också hur viktig Inner Wheels värdegrund är. Vad 
betyder vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse?  
Det är mycket viktigt att vi i alla distrikt svarar likadant när 
vi går ut och värvar nya medlemmar. Hon kommer att betona 
detta ytterligare vid besöken.

3. Arbetsmaterial
DP Christina Persson, D 235, visade det material om IW som 
hon använder vid sina besök i distriktets klubbar. Materialet 
skickas till alla DP.
  
§ 96 Presidentkedjan överlämnas 
Överlämnande av presidentkedja samt introduktion av ny 
vice rådspresident
RP Kerstin Jonson överlämnade presidentkedjan till v RP 
Birgitta Lundehed och önskade henne lycka till. Birgitta Lun-
dehed lämnade vice rådspresidentnålen till inkommande  vRP 
Margareta Wesslau  som tackade för förtroendet. NR Kristina 
Andersson lämnade sin pRP-nål till Kerstin Jonson samt öns-
kade henne lycka till och tackade för sina år i VU.

§ 97 Ny rådssekreterare
Byte och introduktion av ny rådssekreterare
Lisbeth Gabrielsson överlämnade rådssekreterarmärket 
till Birgitta Gleerup och tackade för sina tre år som 
rådssekreterare.
  
§ 98 Tack
Avtackningar
DP Christina Persson, D 235 framförde ett tack från alla DP 
för ett fint samarbete med RP och VU.

§ 99 Mötet avslutades 
Mötet avslutas
RP tackade deltagarna för det genomförda rådsmötet. Tack 
till DP Lena Blom, D 233 för allt arbete med att förbereda alla 
praktiska detaljer för oss inför och under rådsmötet.
vDP Annika Månsson, D 239 tackade alla för det fantastiska 
mottagande som hon fått. 
RP blåste ut ljusen och förklarade mötet avslutat.
  
Vid protokollet:
Lisbeth Gabrielsson  Kerstin Jonson
Rådssekreterare Rådspresident
 
Justeras:
Christina Persson Britt Hallgren
Distriktspresident D 235 Distriktspresident D 236
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VÄSTERVIK IWC
Inbjuder till sommarmöte

Måndagen den 13 juli 2015 kl. 11.30, 
Västerviks Stadshotell

Guidad stadspromenad. Tänk på bekväma skor!
Därefter sommarlunch i 

Stadshotellets takvåning.

Anmälan senast måndag  6 juli till Carina 
Hultgren tel. 073-589 44 56,

 epost: hultgrencarina@gmail.com eller till 
Gun Abbegård tel. 0490-180 24,

070-380 25 96, epost: abbegard.gun@telia.com
 

VÄLKOMMEN!

KALMAR IWC
VÄLKOMNAR TILL SOMMARLUNCH

PÅ GÄRDSLÖSA PRÄSTGÅRD, ÖLAND
MÅNDAGEN DEN 13 JULI 2015 KL 13.00

PRIS 100 KRONOR

Visning av prästgården, som är Stagnelius’ 
barndomshem, samt information om 

verksamheten
Konstutställning: Hans Svensson 

”Försättsblad och titelsidor”
Antikvariat

Anmälan senast måndagen den 6 juli till 
Agneta Carlsson, agnetac1@hotmail.com, 0480-206 90, 

070-206 1303 eller Iréne Enge, enge@telia.com, 
0480-473 134,0733-528 184

Ystad IWC inbjuder till 
SOMMARLUNCH

måndagen den 6 juli kl 13.00
på Ystad Saltsjöbad. 

Mingel samt presidentskifte i trädgården hos 
Eva Evander, från kl 12.00. 

Anmälan senast den 1 juli till klubbmästare 
Elisabeth Nord, nord.elisabeth@spray.se, 

tel 0411-78154. 

Hjärtligt välkomna!

Nu har vi snart sommaren här 
och Båstad IW har som vanligt 

sommarluncher.
Denna sommar är vi på

Äppelgårdens golfrestaurang.

Datum för luncherna är:
6 juli kl. 12.00                                     

13  juli kl. 12.00

Anmälan för deltagande senast lördag före 
aktuellt datum till

Barbro Stenson tel. 0431-717 72

VÄLKOMNA.

Visby Inner Wheel Club
VÄLKOMNAR till SOMMARLUNCH

på Rosengården,
Stora torget i Visby

tisdag den 7 juli 2015 kl. 13.00

Vi äter en god lunch, umgås och har trevligt.
Inner Wheelhälsningar/Styrelsen Visby IWC

Anmälan görs senast den 2 juli till
Barbro Mårtensson
43mrtensson@telia.com

eller mobil 076- 801 05 39

Falsterbo-Vellinge IWC
inbjuder till sommarmöte

på Skanörs Gästis
tisdagen den 7 juli 2015

klockan 13.00

P-G Bentz kommer och berättar om
”Vingar över Falsterbo”.

Kostnad för lunchen 180 kronor.

Anmälan klubbvis på mail med 
deltagarnamnen

till Britta Bendz på bolbendz@gmail.com.
Senast den 30 juni 2015.

Begränsat antal platser.
Glöm inte att anmäla allergier och 

specialkost.


