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UNIQUE & UNITED

– IIW-PRESIDENT CHARLOTTE DE VOS.

RÅDSPRESIDENTEN

INNEHÅLL

Hej alla glada innerwheelare,
Ja, jag skriver ”glada” för jag anser att vi ska ha glädjen som
följeslagare i allt vad vi gör inom Inner Wheel. Vi ska respektera varandra och våra olikheter. Gör vi det blir klimatet
i klubbarna, distrikten och rådet bättre och vi alla trivs.
Om jag inte varit en innerwheelare och blivit tillfrågad
om jag ville gå med i Inner Wheel skulle jag fråga vad Inner Wheel gör och står för. Om jag får till svar att vi träffas en gång i månaden, äter en middag och lyssnar till ett
föredrag skulle det inte vara tillräckligt för mig att gå med
i Inner Wheel. Får jag däremot veta att Inner Wheel har
tre värdegrunder, nämligen att befordra sann vänskap att
uppmuntra till personligt engagemang och hjälpsamhet
att främja internationell förståelse skulle jag gå med.
När vi träffades på informationsmötet i Frösundavik för
nästan en månad sedan fick distriktspresidenterna i uppgift att be sina klubbar att diskutera värdegrunderna och
komma med förslag till en definition, som vi kan fastställa
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på vårens rådsmöte. Vi ska
kunna svara likadant i norr
som i söder. Kan vi det är vi
ett Inner Wheel. Ser fram
emot förslag från alla distrikt!
Jag har förstått att många
frågor om medlemsmatrikeln, stadgar och handbok har ställts. Vid rådsmötet i
Borlänge beslöts trycka medlemsmatrikeln för sig och ges
ut en gång per år medan stadgar och handbok läggs på nätet. Stadgar och handbok ändras endast vart tredje år efter
Convention. Läs § 60 i protokoll från rådsmötet i Borlänge.
Protokollet finns i IW-Nytt nr 2 2015 sidan 19. Kommentarer/önskemål kan Du skicka till mig.
Nu gör vi något bra av Inner Wheel så vi får nya medlemmar och en bättre ekonomi.
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AVSKEDSMIDDAG I HÅBO IWC
Efter Håbo IWC:s sista årsmöte tisdagen den 16 juni 2015 samlades 14
medlemmar, endast Alice Wollentz
saknades, till avskedsmiddag i Bålsta
Gästgivaregårds matsal.
Under middagen samtalade vi om
aktuella ämnen och efter den tittade
vi på våra två fotoalbum. När vi såg på
alla bilder tänkte vi med tacksamhet
på alla varma, intressanta och trevliga
människor som vi kommit i kontakt
med. Alla kunniga och entusiastiska
distriktspresidenter, som besökt klubben, passerade revy.
Alla inspirerande föredragshållare
som lärt oss så mycket. Alla skick-

liga hantverkare, fabrikanter och butiker som försett oss med kläder, skor,
stickade plagg, keramik, smycken och
blommor m.m.
Alla fantastiska utflykter som vi gjort
i klubben eller tillsammans med Håbo
Rotaryklubb.
Alla spännande intercity-möten
med Sigtuna-Arlanda IWC eller Enköping IWC. Alla distriktsmöten och
ibland Rådsmöten, som vi besökt, där
vi lärt oss så mycket, där vi fått olika
slags underhållning från dans, musik
till narkotikahundar i aktion m.m. och
ätit goda luncher.
Alla utländska kontakter på IW-ut-

OBS! Absolut
sista dag för
insändande av
manuskript till
IW-Nytt 4
2 nov. 2015.

Redaktörens ruta
IT-SAMORDNARE,
WEBMASTER,
Elisabeth von Friesendorff, Margareta Westesson, D236
margareta.westesson@bredband.net
D 239, evf@lm.lrf.se

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 stipendiefond för Silviasystrar under
utbildning i demenssjukvård.

RESULTAT AV FÖRSÄLJNING AV ROSENKORT 2015-06-30
På kontot ”Avsatt till stipendier ”samt gåva
57 824 kr
Intäkter av försäljning
17 694 kr
Stipendium
-20 000 kr
Kostnader (resor)
-871 kr
Inköp av kort
-5 875 kr
Netto
48 826 kr
Gåva från Klubbar
Christina Nylander
Rådsskattmästare

byten, Rallys och Conventions.
All bildande information och läsning som vi fått via tidningar, broschyrer, brev, mail, hemsidor och samtal,
från IIW, SIWR, det egna distriktet
eller andra samt den egna klubben eller andra, både i Sverige och i världen.
Men viktigast har kanske varit alla
vänliga, intressanta och rara människor som vi träffat inom vår egen klubb,
Håbo IWC. Vi tänker med vemod på
alla dem som flyttat till andra orter eller försvunnit för gott och är tacksamma för de vänner som finns kvar.
Vi kommer alltid att ha kvar i våra
sinnen många års Inner Wheel-minnen, som berikat våra liv och gjort oss
glada och tacksamma.
Lena Bergström, sek

13 600 kr

Nu är vi tillbaka efter sommaruppehållet och fortsätter vårt viktiga Inner
Wheel-arbete. Som vanligt
har informationsmötet ägt
rum i augusti. I år var fokus
ställt på grundlig information om alla våra hjälpprojekt. Vi hade nöjet att välkomna representanter för
både Garissa-projektet och
IW-doktorn. Även en silviasyster var inbjuden för att
presenterade sitt viktiga
arbete. All information är
betydelsefull och stärker
oss ytterligare i vårt hjälpande arbete. Inspiration
får vi också genom att
träffas och diskutera våra
ledord och hur vi konkret
omsätter dessa i handling.

Anita Nordqvist
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NATIONALREPRESENTANTEN
Välkomna tillbaka efter sommaren. Sommaren som jag
trodde glömt oss men som till slut blev riktigt bra. Nu är
det dags, som varje år, att ta nya tag igen efter ledigheten.
Jag har avslutat mitt år som rådspresident och påbörjat
nya året som Immediate Past Rådspresident / Nationalrepresentant / RISO. En av de längsta titlar jag någonsin
haft och kommer att få.
I somras kom från ett brev från vår nya IIW-President
Charlotte De Vos med hennes tema för detta verksamhetsår. UNIQUE & UNITED. Du är unik, din klubb är
unik och vi är alla förenade i en unik organisation. Hennes färgglada logotype är avtryck av hennes sju barnbarns
händer. Kul idé tycker jag. Happier Futures-logotypen
är ändrad till – HAPPIER FUTURES Better Lives.

Charlotte De Vos uppmanar oss att följa International
Inner Wheel inte bara på Hemsidan, utan även på sociala
medier, som t ex Facebook, där hon kommer att vara
aktiv. Där finns redan nu en hel del intressant att läsa om
IW runt om i världen och mycket mer kommer.

Hon har också uppmanat oss att inte använda
ordet International i våra
nationella
dokument,
broschyrer mm. Här heter
vi Inner Wheel Sverige.
Vi har redan haft det
traditionella
Informationsmötet som även i år hölls i Frösundavik i Solna.
Det blev ett trevligt möte med många nya kontakter och
information om bl a våra pågående hjälpprojekt och diskussion om eventuellt nya. Det är nu upp till klubbarna
att komma med projektförslag till respektive distriktsmöten. Vi kan fortsätta med de projekt vi har eller rösta
fram nya på rådsmötet i november.
På rådsmötet i Borlänge i våras bestämdes att jag,
som årets Nationalrepresentant, ska representera Inner
Wheel Sverige, på European Meeting i England och
Nordic Meeting på Island, som båda arrangeras i september. Eftersom vi är en internationell organisation
finns deltagande i dessa möten med i stadgarna och ingår
i Nationalrepresentantens arbetsuppgifter. Fast det
blir tätt med möten under ett Convention-år. I nästa IWNytt ska jag berätta om vad som hände på dessa möten.
Ha det så bra till dess!
Kerstin Jonson

NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA
D 233
D 234
D 235

D 236

Marianne Reuterdahl Hernblad
Karin Österberg Pettersson
Margit Hasselgren
Ulla-Britt Winther
Eva Fogelberg
Ann-Ci Engström
Synnöve Löfgren

Sandviken
Karlstad
Lidingö
Lidingö
Stockholm Ekerö
Stockholm Västra
Stockholm Västra

Ingegerd Alenvik
Kerstin Dahlgren Winberg
Annika Magnusson
Ulla Ståhlbom
Berit Poijrot
Marie Persson
Ellen Solberg Werenskiold

Alingsås-Lerum-Vårgårda
Alingsås-Lerum-Vårgårda
Alingsås-Lerum-Vårgårda
Borås-Sjuhärad
Göteborg Södra
Göteborg Södra
Kungshamn-Lysekil-Munkedal
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D 239

Christina Nauclér
Magdalena Stjerndahl

Höganäs
Höör

D 240

Elisabeth Ebbesson
Christina Wiberg

Alvesta
Alvesta

D 241

Kerstin Håkansson
Annika Björnsson
Carin Hettefelt
Ulla Borre Berg

Kalmar
Tranås
Tranås
Vimmerby

INFORMATIONSMÖTET
FÖR DISTRIKTENS FUNKTIONÄRER
FOTO: ANITA NORDQVIST

Louise Linder informerar om Garissa

Årets upplaga av informationsmötet var även i år förlagt
till natursköna Frösundavik. Parallellt låg, som brukligt,
Rådets möte för distriktens IT-funktionärer. Alla distrikt
var representerade och sammanlagt var vi 46 kvinnor
som fick en uppdatering av Inner Wheels specifika intresseområden.
Rådspresident Birgitta Lundehed hälsade alla varmt
välkomna och inledde sitt anförande med att lyfta fram
våra ledord, vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. Birgitta önskar att våra medlemmar ska fundera
extra noga över vad dessa ord står för, dels för sig själva,
dels för att kunna förmedla det till presumtiva nya medlemmar.
På agendan stod även information om våra hjälpprojekt av särskilt inbjudna gäster. Först ut var Louise Linder, präst och psykoterapeut till yrket. Hon redogjorde
för vårt Garissa-projekt, som ju avslutades den 30 juni i
år. Det har legat under det internationella paraplyprojektet inom Inner Wheel - Happier Futures. Vid Convention i Köpenhamn beslutades det att detta projekt skall
fortsätta, men med tillägget Better Lives. I vårt land ska
vi gemensamt besluta om ett internationellt insamlingsmål för de närmaste tre åren.

Monica och Carl-Axel Ekmans Insamlingsstiftelse
grundades 2007. Målsättningen för stiftelsen är att få
ihop medel till drift av flickhem, skola och kamp mot
kvinnlig könsstympning. De största bidragsgivarna under de senaste åren har varit IF Elfsborg, familjen Swegmark, Fristadsskolan, Inner Wheel och Västermalms församling. Medel har delats ut till Womankind, som står för
drift och underhåll av ett flickhem för 117 föräldralösa
flickor 4 – 18 år. De får utbildning på grundskole- och
gymnasienivå och för de som går vidare till högre utbildning finns även stipendier att få.
Sisters Maternity Home är ett privat hem för barn/
mödravård och förlossningsklinik som också får bidrag
av stiftelsen. Program för bekämpning av kvinnlig könsstympning och en syskola finns där.
Slutligen ges en del av medlen till Red Eagle Fotball
Club, som hjälper till att sprida budskapet ”Säg nej till
kvinnlig könsstympning”.
Projekttiden för Narkotikasökhundarna går ut den 30
juni nästa år. Varje år får rådspresidenten en inbjudan av
Tullverket att övervara valet av Årets Narkotikasökhund.
Inner Wheel har bidragit till inköp av 58 hundar varav
nio har tagit hem den ärofyllda titeln.
En av de duktigaste hundarna under det senaste året är
Pepsi, en springer/spaniel blandras med ett annorlunda
öde. Han finns numera i Göteborg med sin hundförare,
Annika Bergbrandt. 2011 kom han till Sverige, insmugglad av irländska asfaltarbetare. När de reste hem igen
övergav de hunden, som togs omhand av människor som
sett hans belägenhet. 2014 köpte Tullverket den av IWmedel och den fick sin utbildning i Helsingborg. Hittehunden visade sig vara ett mycket gott ämne till sökhund
och är nu i tjänst hos Tullverket med goda vitsord.
Övriga informationspass – se följande sidor.
Anita Nordqvist
FOTO: ANITA NORDQVIST

FOTO: ANITA NORDQVIST

Alkoholfri skål inledde lördagkvällens måltid

Grupparbete i det vackra vädret
Fr.vä. Solveig Degefors, Margaretha Olofsson och Britt Hallgren
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SILVIASYSTRARNAS UTBILDNING
FOTO: ANITA NORDQVIST

Silviasyster Marie Larsson från
demensteamet vid Äldreförvaltningen, Sundbyberg berättade
om sin utbildning i demensvård
vid Silviahemmet.
Utbildningen är tvåårig och
webbaserad med sammankomster var tionde vecka. Den
ger 60 högskolepoäng och omfattar även två veckors praktik
på Silviahemmet. 499 SilviaSilviasyster Marie Larsson systrar finns i vårt land. När utbildningen är avklarad erhåller
eleverna en Silviabrosch (som bärs strax över hjärtat) och ett
diplom som bevis på avlagd examen.
Marie är mycket tacksam över sin utbildning och känner att hon med den som stöd kan ge dementa vårdtagare
högre livskvalitet. Systrarna och sjuksköterskorna blir också

goda ambassadörer. De delar med sig av sina kunskaper till
arbetskamrater.
Den palliativa vårdfilosofin ligger till grund för arbetet
med demenssjuka och utgångpunkten är vårdtagarens egna
behov, vare sig de är fysiska, existentiella eller psykiska. Det
är ett teamarbete, som även inkluderar anhöriga. Kommunikation i olika former är viktig, inte minst den taktila som
massage, och musik. Anhörigstöd finns även efter en vårdtagares död.
Handledning, reflexion och konsultation är några av arbetsuppgifterna liksom guidning av anhöriga.
Vårdtagarnas levnadsberättelse är viktig att känna till för
att lättare kunna skapa kontakt. Även en genomtänkt miljö
runt den sjuke är betydelsefull, då den kan underlätta det
dagliga livet.
Marie Larsson avslutade sitt inlägg med orden:
KUNSKAP ÄR NYCKELN
Anita Nordqvist

VICE RÅDSPRESIDENT MARGARETA WESSLAU

INFORMERADE OM IW PÅ SILVIAHEMMET
FOTO: CHARLES HAMMARSTEN

Margareta Wesslau gav
en fördjupad presentation av Inner Wheel, där
hon lyfte fram våra viktiga
ledord, vänskap, hjälpsamhet och internationell
förståelse. Våra nationella
och internationella hjälpprojekt belyste hon också.
Sedan var det dags att ge
bakgrunden till de stipenDrottning Silvia och
dier, som Inner Wheel i
VD Vilhelmina Hoffman
Sverige har valt att skänka
till en blivande Silviasjuksköterska och en Silviasyster sedan
några år tillbaka. Här nedan citerar jag delar av Margaretas
tal vid terminsupptakterna på Silviahemmet den 31 augusti
i år och även den 5 september, vid vilka Drottningen var
närvarande. Drottningen samtalade med alla studerande
och inbjudna och Margareta anslöt sig till en av grupperna.
Drottningen ville veta var och ens motivation att söka demensvårdutbildningen. När turen kom till Margareta presenterade hon sig som representant för Inner Wheel och
vårt ärende, vilket drottningen redan var informerad om.
Margareta tillade att hon således tyvärr inte skulle bli Silviasyster och drottningen replikerade genast: ”Det är aldrig
för sent!”
Anita Nordqvist
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”Det känns helt naturligt för oss och det är en stor glädje
att få möjlighet att på vårt sätt bidra till Stiftelsen Silviahemmets utbildning för att ge kompetent och kvalitativt god
omvårdnad för personer med demenssymptom. Ni som
sitter här idag och ska börja er utbildning som Silviasjuksköterskor/Silviasystrar har en fantastisk tid framför er, en
utvecklande och lärorik tid som leder fram till en möjlighet
att få verka inom ert yrke med specialkunskaper som är eftersökta och så välbehövda.
Inner Wheel Sverige har en medlem – en konstnärinna
(Gertrud Anderberg) – som gjort ett korrespondenskort
som vi säljer till våra medlemmar. Till vår glädje har det blivit så populärt att det genererar intäkter som vi gärna vill
dela med oss av.
Vi har därför instiftat två stipendier som årligen ska
delas ut till en blivande Silviasyster och en blivande Silviasjuksköterska , vilka studerar demensvård och följer utbildningen vid Stiftelsen Silviahemmet. En stipendiekommitté
utser mottagarna, vilka är elever som presterar goda studieresultat. Stipendierna är på 10 000 SEK vardera. Vår tanke
är att stipendierna kan bidra till t ex resor och kurslitteratur.
Det är ett sant nöje för mig att få informera om våra stipendier till er. Det är glädjande att vi får fler Silviasystrar och
Silviasjuksköterskor i Sverige och en demensvård i världsklass, som Stiftelsen Silviahemmet strävar till. Jag personligen och Inner Wheel önskar er lycka till med studierna!”

RAPPORT FRÅN VÅRA IW-DOKTORER
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FOTO: ANITA NORDQVIST

- En patient som jag aldrig kommer att glömma var en liten pojke, kanske 3 år, som hade
fått hett vatten på armen och en svår brännskada med bakterieinfektion i såren. I Sverige
hade han varit inläggningsfall på specialistklinik, berättar IW doktorn Marianne Björk.
Men det alternativet fanns ju inte lång ute på
landsbygden i västra Kenya, så vi fick rengöra
och lägga om hans sår, han fick antibiotika mot
infektionen och mamman fick instruktioner
om hur hon skulle sköta såren. När han kom
tillbaka för kontroll 1 vecka senare var såren i
god läkning och han kommer inte att få några
större men, fortsätter IW doktorn Marianne.
IW doktorn är ett sort sponsorprogram, där
IW klubbar runt om i Sverige finansierar fyra
av de cirka 50 jeepläkare som åker ut på Rotarys Läkarbanks jeeplinjer i Kenya under ett
år. Under våren har Marianne Björk och CeKarin Håkansson informerar
cilia Feuk Palmborg varit IW doktorer.
Rotarys Läkarbank driver 6 jeeplinjer i Kenya, där europeiska läkare arbetar som volontärer i ett terna, och petar ut larverna med rakblad. Sedan sprutar
stafettsystem tillsammans med personal från Kenya. man också hemmet (jordgolvet) och marken runt huset
Jeepteamen åker långt ut på landsbygden för att ge sjuk- med desinfektionsmedel. Viktigast av allt är att bära skor
på fötterna.
vård till familjer som annars skulle vara utan hjälp.
- Jag hade en tolvårig kille som behandlades för jiggers.
Cecilia, som varit ute som jeepläkare många gånger beJag mätte fötterna på gossen och köpte ett par skor till
skriver situationen så här:
- Det är tråkigt att inse att fattigdomen är lika stor honom som han stolt provade, berättar Cecilia. Med rent
nu som när jag var i Kenya första gången 2008. Det är vatten, skor på fötterna och latriner kommer man långt,
mer trafik och mer mobiltelefoner, men där vi arbetar är understryker Cecilia.
Ibland kan man dock inte hjälpa alla hur mycket man
fattigdomen oförändrad: kraftigt undernärda barn, dålig
kunskap om hygien, latriner, och vikten av bra mat till än försöker. Marianne berättade att en annan brännsmåbarn. Det är fortfarande dåliga boendeförhållanden, skadepatient som jag kommer ihåg var en tonårspojke.
lerhyddor med stampat jordgolv, ingen tillgång till rent Han hade fått elektricitet genom kroppen och hade svåra
vatten eller el. Barfota barn med fötter och ben fulla med och djupa brännskador kring båda handlederna, ytligare
sår och jiggers. Okunskapen är stor vilket föder rykten brännskador på överarmarna och en stor skada på ryggen. Också han hade bakterieinfektion i såren. Han fick
och myter som hålls vid liv.
Mellan 35-40% av patienterna vid jeeplinjeklinikerna också rengöring, omläggning och antibiotika och efter
är barn, förutom att klinikerna tar emot sjuka så fung- några dagar gjorde en man från byns hälsokommitté en
erar de också som barn- och mödramottagning och ger uppföljning. Rygg och överarmar var i god läkning, men
vaccinationer, preventivmedel samt kontrollerar gravida handlederna hade fortfarande djupa sår. Det var planerat
kvinnor. 25 % av patienter har malaria och när läkarna att han skulle komma tillbaka för kontroll efter en vecka,
kan hjälpa till att bota det känner de att de gör en viktig men vid uppföljningen berättade familjen att man nu
skulle vända sig till den traditionella medicinmannen i
insats. Malaria kan vara en dödlig sjukdom bland barn.
Cecilia upptäckte också några patienter med sandflu- stället. Tyvärr finns det fortfarande mycket okunskap, så
geparasiten jiggers. Det är en sandloppa som har larver en viktig uppgift för läkarna och jeepteamen är också att
som gräver sig in under huden, ger sår, deformerar leder, försöka sprida så mycket kunskap som möjligt.
ger nervskador. För att behandla så blötlägger man fötKarin Håkansson, koordinator Rotary läkarbank

INNER WHEEL I FÖRÄNDRING – TIPS FRÅN D239

Solveig Svensson

Ann Persson och Lilian Tegger

Under de senare åren har vi alla sett hur vår verksamhet i
Sverige har förändrats. Klubbar har lagts ner, medlemsantalet har minskat drastiskt, det är svårt att få medlemmarna
att åta sig styrelseposter och medelåldern är hög. I många
klubbar och distrikt tillämpar vi ”recycling” och ofta får
vi ansöka om dispenser för att kunna fylla klubb - och distriktsstyrelser. Varför?
Solveig Svensson, som en stolt och tacksam IW-medlem
med gedigen erfarenhet inom och utanför Sverige, kände att
något måste hända.
Resultatet blev att vi tre undertecknade startade en utbildning i distrikt 239 våren 2015.
Vi vill informera om IW, våra rättigheter och skyldigheter
och vilken förmån det är att tillhöra en internationell organisation.

Tyngdpunkten ligger på IW-medlemmen och klubben.
Distrikt, råd, nationalrepresentant och IIW med Convention ingår. Innehållet under dessa rubriker varierar beroende
på önskemål från deltagarna. Matrikeln har varit ett bra och
lätthanterligt underlag med stadgar och handbok.
Utbildningsträffarna är förlagda till olika orter och vi träffas 2 kvällar eller 1 heldag. Vid uppläggning av utbildningen har vi använt oss av utbildningspyramiden och givetvis
tänkt på att deltagarna är vuxna kvinnor med mycket erfarenhet inom olika områden.
Deltagarantalet har varit runt tio per gång. Vi har varit i
Malmö, Lund, Landskrona och Ystad, och alla 18 klubbar
har inbjudits. Inner Wheelare från 10 av dem har varit med
hittills, vilket innebär att drygt hälften av distriktets klubbar
nu har minst en utbildad medlem. Till vår glädje ser vi nu
många från kurserna i klubbstyrelserna 2015-2016!
I höst har vi planerat in två kurser, en heldagskurs och
en med två kvällar. Önskemål finns också om en fortsättningskväll.
Solveig kommer att presentera en enkel kursplan som kan
användas av andra distrikt.
Solveig Svensson Ystad IWC,
Gerd Lindström Malmö-Kirseberg IWC,
Ann Persson Lund IWC

PÅ GONG MED STAFFANSTORPS IW
FOTO: MONICA SMIDELIK

Det ligger i tiden att ta hand om sin hälsa och motionera.
Som ett led i detta har Staffanstorps Innerwheel klubb
genom sitt tvärkulturella projekt IWänskap startat upp
utomhus Qi Gong.
Varje söndagsförmiddag sedan i mitten av maj har alla
som varit intresserade haft möjlighet att delta helt kostnadsfritt i ortens park. I ur och skur i lummig grönska,
8 | INNER WHEEL NYTT 3/2015

ackompanjerade av porlande vatten från dammen och
vilsam musik från högtalarna har kvinnor från olika
kulturer träffats och tränat.
Ledarna kommer från
Kina och Rumänien och
har alla lång erfarenhet av
att utöva de mjuka rörelserna med inslag av stärkande
meditation.
Det är inte enbart hälsan
som vinner på aktiviteten.
Även IWänskaps syfte att
öka kontaktnäten mellan
kvinnor från andra kulturer
och svenskfödda kvinnor följer med som en extra bonus.
Qi gongen har blivit så populär att det kommer fortsätta under hösten och planen är att den kommer fortsätta även nästa år.
Monica Smidelik, Staffanstorps IW

ÖGAT OCH DESS VIKTIGA SKÖTSEL - KALMAR IWC
Kvällens föreläsare var Catarina Ericson, leg. optiker med MSc i Klinisk
optometri från C- Optik Synklinik.
Hon sysslar framför allt med synundersökningar. Catarina berättade
på ett intressant sätt om våra ögon,
deras uppbyggnad och vad som kan
hända med dem. Ögonlocken skall
skydda ögonen och sprida tårvätskan
jämnt över ögat. Tårvätskan består
av vatten, som innehåller näringsämnen, fett och olja. Oljan innehåller hormoner. Körtlar producerar
tårvätskan. Rinnande ögon beror
på obalans i tårvätskan. Med åldern
ökar besvären. Kvinnor har mer besvär, vilket är hormonellt betingat.
För mycket användande av kajalpenna kan täppa till tårvätskekörtlarna
och orsaka besvär med irriterade
ögonlock. Omega 3, fet fisk, kros-

sade linfrö är bra för tårvätskan.
Hornhinnan, ögats yttersta del,
skall vara helt klar men grumlas med
åren speciellt i kanterna.
Linsen sitter bakom pupillen. Den
skall kunna ändras för att se på olika
avstånd. Med åren blir den stelare,
vilket gör det svårt att se på nära håll.
Grå starr uppstår, när linsen grumlas
och man ser då suddigt.
Synnerven går ut längst bak i ögat.
Om det sker förändringar här kan
grön starr, glaucom, uppkomma.
Oftast uppstår då förhöjt tryck i
ögat. Glaukom upplevs som fläckvis
bortfall av synfältet. Den kommer
smygande.
Gula fläcken är det område på
näthinnan där den skarpaste synen
finns. Vid förändringar här ser raka
linjer krokiga ut. ”Krokseende”, även

bortfall av ord när man läser. Det är
viktigt att åtgärda tidigt.
Glaskroppen är en geléaktig vävnad, som fyller ut ögat. Förändringar
här märks som små prickar eller trådar. Detta är ofarligt. Om prickarna
övergår i blixtar bör ögat undersökas.
Näthinnan kan då ha påverkats.
Gröna grönsaker ex. broccoli är
bra för ögonen. Blåbär har försumbar effekt.
Man bör undersöka ögonen regelbundet. Vi har bara två ögon och de
kan inte ersättas. Vi har många tänder och de kan ersättas. Egentligen
skall man undersöka ögonen lika regelbundet som tänderna.
President Gudrun Bertilson tackade
Catarina för en mycket intressant föreläsning och överlämnade en IW-ros.
Margaretha Hägerdal, sek.

BARNKLINIKEN I VÄXJÖ FÅR

IW-GÅVA AV TRE SMÅLANDSKLUBBAR
FOTO: ANITA DAVOUST

Enhetschef på Barnkliniken Gunilla
Liljeberg och lekterapeut Lena Kjellsson
tar emot vår gåva.

En skön omfamning

På Barnklinikens lekterapiavdelning
på Centrallasarettet i Växjö överlämnar president Lena Andersson från
Lessebo-Hovmantorp IWC en penninggåva från IW-dagen, som vi firade tillsammans med Växjö-Tegnér
IWC och Alvesta IWC .
Lekterapi riktar sig barn och ungdomar mellan 0-18år för att stimulera
det friska, genom att erbjuda anpas-

sad lek och sysselsättning. Det ger
också en möjlighet till återhämtning
genom en pedagogisk bearbetning
både före och efter en undersökning
eller behandling.
Lekterapins lokaler är en frizon från
alla medicinska procedurer.
Vår gåva togs tacksamt emot. Den
kommer att användas till den extra
uppmuntran ett barn behöver efter

en provtagning eller efter en jobbig
behandling, men även till de speciella tillfällen då man anordnar musik/
sång med clowner bla.
Gåvor av olika slag har även använts till ett särskilt rum, Sinnenas
Rum. Ett rum för lugn och ro, med
musik och vackra bilder, där man
även får olika taktila upplevelser, som
vibrationer i en bädd och omfamning
av ett täcke innehållande mjuka små
bollar, som famnar hela kroppen.
Även i en kuddhörna, kan förnimmelsen taktilt av ett vattenfall gjort av
mjuka polytenrör med ljusslinga i, ge
ett barn en härlig stund, likväl som att
bli omfamnad av mjuka bollar i ” goa
kramstolen”.
Ett rum för återhämtning för barn
i alla åldrar och även för syskon och
föräldrar.
Anita Davoust, sek.
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CARL JAN GRANQVIST
GÄSTADE NORRKÖPING NORRA
Tack vare Professor Inga-Britt Gustafsson, tidigare verksam i Grythyttan, lyckades Inner Wheel locka ned Carl
Jan Granqvist till Norrköping för att berätta om sitt verk
- Måltidens Hus i Grythyttan. Måltidens Hus, som tillhör Örebro Universitet, bedriver grundutbildning och
forskning i bl a måltidskunskap. ”Det svenska stålet” är
numera mat och livsmedel. Sverige exporterar mer livsmedel än vapen. Störst är ”Absolut”. Mer än 20% av det
skånska vetet går till vodkatillverkningen. Elyx är den
nya varianten för ca 600:-/flaska, som också är Sveriges
första Terroirprodukt i samarbete med Pinot Ricard. Exportprodukter nr 2 och 3 är tobak och godis!
Tack vare Golfströmmen får Sverige fram livsmedel av
hög kvalitet på kort tid. Men 95% av svenskarna väljer livsmedel efter pris, sedan efter status och sist efter
kvalitet. Carl Jan belyste att Nord- och Sydeuropas syn
på måltiden skiljer sig redan i språket. Svenskans måltid,
tyskans Mahlzeit engelskans meal time att jämföra med
t.ex. franskans repas (repos = vila, njuta och få tillbaka
sitt livselixir).
Carl Jan berättade att han är dyslektisk och hade problem i skolan. Han tyckte om att vara hos fru Karlsson
i köket, där han i värmen ovanpå kylskåpet födde upp 5
hönor och 2 tuppar (Tommy och Elvis). Han studerade
konsthistoria och etnologi. Senare började han arbeta
hos Tore Wretman (som startade den första kockutbildningen i Sverige).
1973 startade kockutbildningen i Grythyttan och det
räddade orten, där mycket var på väg att rivas. 1977 bör-

jade man med Cordon Bleu-kurser. 1992 fick Örebro
Högskola med support av Carl Jan Riksdagens uppdrag
att utveckla utbildning kring Måltidens Estetiska Gestaltning och 1994 invigdes Högskoleutbildningen i Grythyttan, nu kallat Campus Örebro Grythyttans Universitet.
Hittills har 3000 studenter examinerats i Grythyttan.
Världens förnämsta kokboksbibliotek finns där. Den
första kokboken skrevs 1477, de honesta voluptate platina,
i Vatikanstaten av påvens bibliotekarie. Bara kristendomen har måltiden som sakrament – kärlek och förlåtelse.
Alla sinnen är viktiga för måltiden. Nobel-middagen är
den största publika måltiden i världen.
Carl Jan berättade också om den ädlaste drycken, nämligen champagne. Champagnen blev lyx tack vare Drottning Victoria som älskade champagne. Från början, när
munken Clovis i slutet på 400-talet tillverkade drycken
var den nästan odrickbar. Dom Pérignon utvecklade vinet och korken, men först vid sekelskiftet 1700/1800
blev det ett gott bubblande vin. Det fuskades mycket och
först i början av 1900-talet startades ett kontrollsystem
ADC (Appelation d´Origine Controlée).
Carl Jan avslutade med att informera om ett projekt
som han för närvarande arbetar med. Han kallar det Aptitum. Idén är att initiera ett europeiskt center för måltidsforskning med inriktning europeisk måltidshistoria,
där kunskaper vilar på hantverk, konst och vetenskap.
Syftet är att bedriva forskning med etablerade och unga
forskare samt doktorander.
Gunilla Bellevik, sek.

NYCKELPIGORNA I ESKILSTUNA
Nyckelpigorna (DP 2009-2010)
flög från hela Sverige till Eskilstuna
för att träffas och ha trevligt tillsammans. I härligt sommarväder
gästade vi såväl Sundbyholms slott
vid Mälaren, som de små hantverkshusen vid det högst levande
friluftsmuseet Rademachersmedjorna. Våra årliga möten är inne på
sitt femte år och är en höjdpunkt
för oss alla. Nästa gång är det dags
att fladdra iväg till Norrland för att
beskåda midnattssolen på plats.
Fr. vä. ses Britt Anzén, Lena Lindén, Siv Moberg, Anita Pärsson, Monika Wemrell,
Rut Bodén och Anne-Sofie Ågren. Värdinna och fotograf: Anita Nordqvist
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UMEÅ IWC GÄSTAS AV
HJÄLTARNAS HUS’ PROJEKTLEDARE
Christer Nederstedt, projektledare för Hjältarnas Hus,
berättar här hur projektet startade och hur det ser ut i
dagsläget.
Planerna på ett Hjältarnas hus startades upp under
2010 av Barncancerfonden Norra. Barncancerfonden
Norra har under perioden 2010 till 2013 målmedvetet
arbetat för att få till en byggnation av Hjältarnas Hus
(liknande Ronald McDonalds Hus). Den första ritningen togs fram med stöd av White och Balticgruppen. Aktiviteter med syfte att sprida kunskap och information
och insamlingar till projektet genomfördes med stöd av
Barncancerfonden Norras medlemmar.
November 2013 överlämnade Barncancerfonden
Norra projektet till den nybildade föreningen Hjältarnas
Hus. Samtidigt bjöd man också in andra föreningar att
delta i projektet. Det är nu Hjältarnas Hus föreningen
som ansvarar för verksamhet och drift av Hjältarnas
Hus. I Hjältarnas Hus föreningen ingår representanter
för Barncancerfonden Norra.
Namnet Hjältarnas Hus
Barncancerfonden hade en tävling som gick ut på att
hitta ett namn till anhörighuset vid Norrlands universitetssjukhus. Det vinnande bidraget skickades in av Jan
Andersson i Lycksele. Han har själv erfarenhet av att var
förälder till ett svårt sjukt barn och spenderat ett antal
veckor vid Norrlands universitetssjukhus. Sigge dog den
2 augusti 2011 av en hjärntumör, 9 år gammal.
”När min sambo Sara berättade om namntävlingen
kom jag direkt på namnet. Detta eftersom vår son Sigge
har insamling på nätet kallad ’Superhjälten Sigge’. Han
var en superhjälte bara genom att behålla modet och
glädjen i alla situationer. Då tänkte jag att alla barn, oavsett sjukdom, är hjältar, för att tvingas utstå saker som
barn inte ska behöva vara med om”, berättar Jan. ”Alla
har inte samma möjlighet som vi hade, som kunde ha
familjen runt omkring oss. Vi såg ofta en ensam förälder
med ett barn som var svårt sjuk. Men med Hjältarnas
Hus behöver man inte vara ensam, man kan ha familjen
där och man är med människor i liknande situation, som
förstår vad man går igenom”, fortsätter Jan.

Jan bor i Lycksele tillsammans med sin familj och är
verksam inom Barncancerfonden Norra.
(hämtat från /http://hjaltarnashus.se/om-hjaltarnashus/historien-bakom)
Hjältarnas hus byggs på sjukhusområdet i Umeå
(Gamla portvaktarstugan på lasarettsområdet), ett hus
för unga hjältar i Norra sjukhusregionen.
Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras
svårt sjuka barn och deras familjer från Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Det betyder att en del familjer kan ha upp till 70 mil till sjukhuset. I och med Hjältarnas hus kan barnen bo tillsammans
med sina nära under påfrestande behandlingsperioder,
oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader.
Landstinget bygger huset till en kostnad av cirka
30 miljoner kronor och hyr sedan ut det till föreningen
Hjältarnas Hus, som tillsammans med Barncancerfonden Norra ska ansvara för verksamheten. Huset beräknas
stå klart i slutet av 2016.
Det är många som bidrar till Hjältarnas Hus på olika
sätt och vi lär bli ännu fler innan huset står färdigt. Vi har
partnerskap med företag som har samhällsansvar (etiskt,
miljömässigt och socialt). Det handlar om att skapa ett
samarbete med respekt och förståelse för varandra. Hittills samarbete med Nordea, Länsförsäkringarna i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland,
Solidar, Norrmejeriet, Korpen, Barncancerfonden, Västerbottens Läns Landsting.
I Gamla portvaktarstugan (våning 2) byggs 3 stora
lägenheter och i nya Hjältarnas Hus byggs 12 rum (6
på varje våningsplan). En park kommer också att byggas
(tillsammans med Landstinget) – det blir en park för alla.
Det finns många sätt att bidra till Hjältarnas Hus och
alla är välkomna. Är du privatperson och vill bli en Hjältarnas Hus kompis? Alla som vill bli en Hjältarnas kompis gör skillnad och det är enkelt. Du kan betala in en
summa till: PG 69 52 99-8.
Kom ihåg att skriva ditt namn om du vill att namnet
ska synas här på hemsidan under Kompis.
Förmedlat av Eivor Lundgren, sek
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TIVOLI FÖR BARNEN I BANKERYD
Tankarna på att
ha ett tivoli hemma i trädgården
har växt fram hos
Daniel och Victoria Wendel på
området Backamo i Bankeryd.
– Det är första gången vi har det. Vi hade tänkt ha det
redan förra året, men då regnade det. Det här är en dröm
för barnen i familjen som är sex, åtta och tio år, säger
Gerd Eklund, mamma till Victoria Wendel.
– Vi har hållit på och förberett i trädgården hela veckan,
och min man John har fixat ställningarna till de olika
attraktionerna. Han har jobbat som ingenjör och tycker
att det är kul att leka och att konstruera sådant här.
Allt, oavkortat, till barnhem
Bland aktiviteterna fanns porslinskrossning, spökhus, labyrint, godishjul och att kasta pil på ballonger. De som

ville delta i aktiviteterna fick betala en mindre summa, och
hela summan som blev 1 300 kronor går till barnhem i
Kenya som stöttas via Inner Wheel i Stockholm.
– Vi tycker att det kan kosta något när det går till något
som är bra. Jag är med i Rotarys kvinnoklubb och har hand
om de internationella kontakterna, säger Gerd Eklund.
”Jättebra initiativ”
Karin Widerfors var där tillsammans med barnen Simon
och Linn.
– Vi bor här och har främst sett detta på Facebook.
Idén är fantastisk, säger Karin.
– Jag ska kasta pil på ballongerna, säger Simon innan
det var dags att ge sig i kast med aktiviteterna som erbjöds.
Anna Andersson, som bor på samma gata, hade med sig dottern Ida – och de utmanade varandra i porslinskrossning.
– Det är ett jättebra initiativ, det behöver inte vara så
stort utan det räcker med det lilla. Det är kul att både
barnen och vi vuxna som bor här får träffas, så jag har
bara positivt att säga, säger Anna. (tidningsartikel ur Jönköpings Nytt 16/8 2015 med tillstånd av Peter Gustafsson)

VAD ÄR VÄL EN BAL PÅ SLOTTET?
Alla medlemmar i Sandviken IWC fick i våras en inbjudan från Gävleborgs läns landshövding Barbro Holmberg, till mingel och tilltugg på slottet i Gävle.
Gissa om det blev populärt. Nästan alla medlemmar i
klubben hörsammade inbjudan. Det fina inbjudningskortet var personligt ställt till var och en. (Kan det vara
ett sätt att få medlemmarna att komma på klubbmötena
eller var det slottet som drog?)
Det var en förväntansfull skara Inner Wheelare som
samlades utanför grindarna till slottet i Gävle en kväll i
mitten av juni. Vi undrade varför just vi var bjudna. Svaret var att Rotary-klubben i vår grannkommun, som har
landshövdingen som hedersmedlem, anordnar en julfest
varje år där Sandviken IWC är inbjuden och träffar Bar-

Margareta Melin, Landshövding Barbro
Holmberg, Sonja Båtelsson
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bro. Hon ville nu återgälda detta med att bjuda hem oss
innan hon skulle lämna sin befattning.
När vi hälsat på varandra och på värdinnan och fått lite
dricka och småplock till livs så visade det sig att vi skulle
få en hel middag. Det serverades specifika välsmakande
rätter från länet och en spelmansgrupp musicerade så det
gungade i slottsgemaken.
Som tack för kvällen och tiden i vårt län överlämnade
vi en IW-ros och en liten gåva i form av en IW-halsduk
så att hon inte skulle glömma bort oss. Barbro har under
sin mandatperiod varit mycket positiv, engagerad och
ställt upp på det mesta som hon tillfrågats om vilket gjort
henne mycket populär. Vi önskade henne lycka till med
kommande projekt, vilket hon inte ville avslöja just då.
Kerstin Jonson

Barbro Holmberg och
Kerstin Jonson

Mingelbild

INVANDRING OCH INTEGRATION - STOCKHOLM N Ö
”Invandring och integration
– personliga erfarenheter och synpunkter”.
- Man måste utgå från individen. Man måste behandla
människor på individnivå, sade Stig Westman i sitt engagerade föredrag om hur han råkat bli ”specialist på somaliska kvinnor och i viss mån också på somaliska män”. Stig
Westman är civilingenjör Väg&Vatten, har varit byggchef
och chef för koncernstaben på Philips men är numera pensionerad. Han har tre barn och nio barnbarn runt om i
världen.
- Jag är svensk. Men vad säger det om mig? Ingenting!
Vi har lätt att glömma att nästan ingen är helt etniskt
svensk. Tyskar, valloner, balter, jugoslaver och många andra
har kommit till vårt land och bidragit till att utveckla det.
Familjerna Bernadotte, Wachtmeister, Bonnier är några
framgångsrika invandrare.
- Migration är inget brott. Det är ett sätt att förbättra
sitt liv.
Ungefär 2 miljoner svenska medborgare har utländsk
bakgrund dvs är födda utomlands eller har minst en förälder som är född utomlands. Under 2014 sökte 116 000
personer uppehållstillstånd i Sverige. Den största gruppen
(20%) var tillbakaflyttande svenskar. Övriga är en brokig
grupp av forskare, företagare, familjemedlemmar, adoptivbarn etc. men också flyktingar – främst syrier och somalier.
Samtidigt flyttade 51 000 personer ut från Sverige. Flera av
dem var somalier som reste till Storbritannien, USA och
Kanada där de snabbt kan komma i utbildning och få jobb.
I Kanada och USA är man skickligare på integration och
anpassning av immigranter.
Kostnaderna för invandring diskuteras ofta men vi borde
också prata om intäkterna och det mervärde som arbetande
invandrare bidrar med. Det uppgår till stora belopp. De
som söker asyl i Sverige har ofta högre genomsnittsutbildning än vi och är ofta flerspråkiga. Många tar hellre enkla
jobb än att bara ta emot bidrag. Sjukvård och äldreomsorg
är helt beroende av färsk arbetskraft utifrån. Ungefär ¼ av
alla läkare och kanske 1/3 av tandläkarna har utländsk examen.
De flesta somalierna i gruppen som Stig har kontakt med
talar svenska och har arbete. Stig har blivit ”bror” till en
somalisk kvinna som har sex barn. Tre av dem har akademisk examen, två studerar vid universitet och den yngste är
duktig i skolan. En annan somalisk kvinna hade tre olika
jobb för att försörja sig, studerade, tog examen och fick
sedan ett välbetalt arbete i USA.
Hur började det? Stig spelar golf och kom i kontakt med
en somalisk kvinna som var anställd i Karlskrona golfklubbs restaurang. Hon var trevlig och de pratade en del.
Efter någon tid fick han veta att hon inte arbetade där längre. Hon hade blivit våldtagen under knivhot i sin lägenhet

i ett besvärligt bostadsområde. Kvinnan som var jämnårig
med Stigs yngsta dotter vågade anmäla händelsen och polisen fick tag i mannen. Genom Stig fick hon en advokat
och vann målet. Flera andra svåra problem drabbade henne
och hon beslöt sig för att flytta till Kanada där hon hade en
släkting. Med svenskt uppehållstillstånd hade hon inte rätt
att lämna Sverige men lyckades ändå komma till Kanada,
stannade en kort tid i ett läger för immigranter, fick tillfälligt uppehållstillstånd, god utbildning, medborgarskap och
ett bra jobb.
Flyktingar i Sverige träffar mest andra flyktingar. De träffar sällan svenskar vilket gör det svårt att förstå hur saker
och ting fungerar i vårt land. Stig hjälpte många somalier
med praktiska saker. Personer som fått högre telefonräkningar än de direkt kunde betala fick visserligen telefonen
avstängd – men bara för utgående samtal. Då kunde familjemedlemmar, släktingar och vänner som var spridda över
hela världen fortfarande hålla kontakt med dem.
Sophia gifte sig ung. Hennes man reste till USA för studier som ledde till bra jobb i USA. Han for utan papper på
äktenskapet. När kriget bröt ut flydde Sophia till Sverige
- utan papper avseende hennes man. Eftersom äktenskapet
inte kunde bevisas ansåg man på Migrationsverket att Sophia ljög. Hennes ansökan om uppehållstillstånd avslogs.
Beslutet kunde inte överklagas, bara ”omprövas”. Stig kontaktade handläggaren och fick rådet att skriva ett brev om
vad som hänt.
Brevet försvann men hittades, ärendet prövades och efter
sju år kunde paret återförenas. Men äktenskap höll inte.
Sophia är omgift, har tre barn och lever i England.
Bostadsmarknaden är svår och risken att bli lurad stor
är stor, om man inte har bra kontakter. Stig har ett somaliskt bonusbarnbarn, en flicka som nu är elva år. Bostadsbolaget som ägde huset där flickan och hennes mamma bodde
utfärdade bara andrahandskontrakt men Stig fick dem att
ge kvinnan ett förstahandkontrakt (som hon hade laglig
rätt till) på en liten lägenhet som hon senare kunde byta till
en större i ett hus som ombildades till bostadsrätt. Hon fick
hjälp att betala insatsen och äger nu själv en bostadsrätt.
Numera är Stig mycket positiv till somalier. Det var
han inte från början. De har respekt för äldre. De vet att
studier är nyckeln till framgång. De är generösa. När Stigs
far dog bad de för hans själ! De ger presenter som tack för
hans hjälp – och när han påpekade att han inte ville ha
presenter eftersom det blev för dyrt för dem – så gav de
presenterna till Stigs fru i stället.
50 miljoner människor är på flykt undan konflikter och
krig. De flesta stannar i närområdena där gigantiska flyktingläger växer upp. Många utsätts för oerhörda svårigheter.
Vi måste göra vad vi kan för att hjälpa människor som flyr
undan krig och konflikter. Alla kan göra något.
Brita Forssberg, klubbledamot
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TUNNBRÖDSBAKNING I SOLLEFTEÅ IWC
Dagens program var tunnbrödsbakning hemma hos Elisabeth Eriksson på Klippen. När vi kom hade värdinnan
redan förberett degen, eldat i bakugnen och tillsammans
med Vera, Margot och Kerstin Wallin gjort små bullar, som
vi fick lära oss heter ämnen. Vi delade upp oss i två grupper. Den ena började baka och den andra avnjöt goda pajer
som några av oss medlemmar hade gjort. Dessutom bjöd
Elisabeth på vin om man så önskade och sallad. Vi smakade
också med stor förtjusning på våra alster. I halvtid var det
andra gruppens tur att gå till bagarstugan och kavla, nagga
och grädda. Viktigt är att nagga noggrant annars blir det

blåsor på brödet vid gräddning. När allt var klart samlades
vi inne hos Elisabeth till kaffe och jättegod chokladkaka.
Presidenten tände vänskapens ljus och hälsade alla välkomna särskilt vår gäst Lille-Mor Westerlund.
Skattmästaren redogjorde för ekonomin. På affärskontotot
fanns 7.509 kr, på insamlingskontot 5.776 kr och i kassan
278 kr. Efter lite diskussion beslutades att skänka 2.500 kr
till Min stora dag, 2.500 kr till Operation smile samt 2.500
kr till Hjärtbarnsfonden. Då alla skänkte sina bidrag till
maten gick 1.800 kr. oavkortat till Nepal.
Inger Knudsen, sek.

VI MINNS

D 233

Britta Amrén

Avesta

1977-2025

D 235

Margareta Bogren
Gun Vickberg Carlsson
Greta Sundqvist

Lidingö
Lidingö
Södertälje

1971-2015
2009-2015
1970-2015

D 238

Caroline Dahlgren

Jönköping

1999-2015

D 241

Ingrid Persson

Tranås

1977-2015

INNER WHEEL I STRÖMSTAD-TANUM

FIRADE 25 ÅR
Strömstad-Tanum IWC firade sitt 25-årsjubileum på Restaurang Fjorden i Grebbestad
den 25 maj 2015. Nuvarande president Inger Friis hälsade alla hjärtligt välkomna och
tände det blå ljuset, en symbol för vänskap,
hjälpsamhet och internationell förståelse.
Initiativet till klubben togs vid ett möte
i november 1988 och det första konstituerande mötet hölls i februari 1989 och klubben chartrades i oktober 1989. Klubben har
nu 33 medlemmar och 25 av dessa träffades
och hade en trevlig kväll. Ett par av medlemmarna för 25 år sedan berättade om hur
klubben bildades. Barbro Lantz berättade
om initiativtagarna till klubben, bl.a. Greta
Holmstrand. Eva Hjelte-Söderros var charterpresident, Kerstin Hansson var klubbens
första skattmästare och Lena Waldschmidt
var klubbens första sekreterare.
Kerstin Hansson visade bilder och berättade trevliga episoder från de 25 åren, bl.a. besök hos vänklubbar i England
och Norge med tillhörande återbesök i Norra Bohuslän.
Det var mycket nostalgi och många igenkännande miner
med påföljande kommentarer.
Lillemor Fredricson berättade om hur det var att planera
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och vara med om Convention i Stockholm år 2000. En
världsomspännande träff med deltagare från alla världens
hörn, vackra kvinnor i saris från Indien och kvinnor i färgrika klänningar från olika stater i Afrika.
Festdeltagarna bjöds på musikunderhållning av trubaduren Micke Karlsson i Norrkärr. Stämningen var hög under
kvällen med många berättelser om svunna tider med glada
skratt och dessutom sjöngs allsång.
Åsa Karlsson, sek

ENKÖPING IWC PÅ BESÖK I BELGIEN
Gravensteen med vallgrav
som byggdes 1180. Den
ståtliga katedralen St Bavo’s
med den kända altartavlan
av van Eyck ”The Adoration
of the Mystic Lamb”. Mitt
bland de gamla byggnaderna
hade man byggt ett modernt
öppet City Hall där man
anordnade musikunderhållning, teater, marknad osv.
Det hade förekommit otaliga
protester innan denna byggnad uppfördes men har nu
blivit en populär mötesplats.
Under promenaden besökte vi olika delikatessaffärer där vi erbjöds av guiden
att få avsmaka bl a ostar,
korvar, lokaltillverkad senap
att doppa korvarna i samt
naturligtvis choklad och för
Gent det kända godis ”neuHär tar en trio IW-damer från Enköping emot en gäst från vänklubben Keswick, England
sje” som betyder näsa. Ser ut
Vi var åtta damer från Enköpings IWC som i april besökte som en liten näsa, mörklila till färgen, hård på ytan men lös
vår vänklubb i Wetteren i Belgien.
inuti och väldigt söt.
Efter flera månaders planering kom den dagen vi väntat
Lunchen tillbringade vi på en teater som serverade en unpå då vi flög från Bromma till Bryssel. Därifrån tåg till Gent derbar mat. Därefter fri tid då vi kunde sätta oss ute i solen
där våra vänner från IW Wetteren, Hilde van de Wiele och på ett torg och beundra denna vackra stad. Vädret visade sig
Monique van Gyseghem, mötte oss.
från den bästa sidan. Inte ett regnstänk fick vi under våra
Senare på kvällen promenerade vi till en restaurang, där dagar i Belgien där man alltid bär med sig ett paraply.
vi fick avnjuta en god middag, och där vi samtidigt hälsaKvällen avslutades med en middag där ytterligare meddes välkomna av våra nya belgiska vänner. Trots att vi inte lemmar från IW Wetteren klubben anslöt. Vi hade många
kunde varandras språk, vi kommunicerade på engelska, var givande diskussioner hur vi arbetar inom våra klubbar.
stämningen hög och vi såg alla fram emot några trevliga da- Presidenten Gunilla Thorstensson överlämnade till IW
gar tillsammans. Klubben har endast 15 medlemmar, trots Wetterens President Agnes Vervaet, en Orreforsskål med
det är de mycket aktiva. De anordnar bl a konserter och tillhörande ljusstakar. Därefter utbyttes standar.
filmförevisningar där vinsten går till olika organisationer
Efter en lyckad kväll och med en inbjudan från vår IW
t ex scouterna, kvinnoorganisationer, hjälpmedel till sjuka klubb till IW Wetteren klubben, hoppas vi att vi ses nästa
barn.
år i Enköping.
Nästa dag hade vi en guide som tog oss med på en rundVår resa avslutades med ett besök i Bryssel. Där blev vi
vandring i den gamla delen av Gent. Gent ligger i provinsen guidade av en svensk guide. Kvällen avslutades med en musÖstflandern och språket är flamländska. I södra Belgien är selmiddag med pommes frites som är Belgiens ”nationalspråket franska och i den östra delen som gränsar till Tysk- rätt”.
land talar man tyska. Belgien har ca 11 milj invånare på
Dagen därpå gjorde vi ett besök på Lantbrukarnas Riksen yta av Småland. Gent har ca 240 000 invånare och är förbunds (LRF) Brysselkontor som informerade oss hur
dessutom en gammal universitetsstad med ca 40000 stu- man arbetar för att kunna påverka våra intressen för vårt
denter. Universitetet byggdes 1817 och blev 1930 det första svenska jordbruk.
flamländskspråkiga universitetet i Belgien.
Därefter besökte vi Marit Paulsen i Parlamentet som gav
Genom staden flyter floden Leie. Vi fick bl a se Klocktor- oss en bild av hur det är att arbeta i Parlamentet. Det var två
net som har ett klockspel bestående av 43 klockor. Borgen mycket intressanta besök.
Ewa Perning Utterström, ISO
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LESSEBO-HOVMANTORPS IWC FICK
VÄNKLUBBSBESÖK FRÅN ESBJERG
Efter allt planerande var det så dags att möte våra Inner
Wheel-vänner från Esbjerg IWC. Det är deras första besök
hos oss. De kom med tåg och vi stod förväntansfulla med
svenska flaggor i händerna på perrongen i Hovmantorp och
välkomnade dem. Så många glada leenden som spreds sig
bland oss och kramar som utdelades, när vi nu möttes igen,
2år efter vårt besök i Esbjerg!
Vi körde direkt till Lessebo Handpappersbruk. President Lena Andersson informerade och hälsade våra gäster
hjärtligt välkomna. Studiebesöket startade med kaffe och
våffla. Därefter fick vi en guidad visning och demonstration av tillverkningen av brukets unika papper, gjort av
bomullslump. Bruket har tillverkat handgjort papper sedan
1693. Det handgjorda papperet produceras i dag på ungefär
samma sätt som för 300 år sedan och används i exklusiva
dokument såsom ”statsdokument” vigselbevis och dopattester. Vi tittade även på vackert akvarellpapper, brevpapper
och brevkort.
Våra gäster bodde på Kosta Art Hotel. På hela hotellet
möttes de av dekorationer, installationer och överraskningar
gjorda av glas i alla färger och former på Kosta Glasbruk.
De bodde i rum formgivna och färgsatta av en känd glaskonstnär.
Kvällen startade med bubbel och mingel i loungen med
solbelyst glaskonst. President Lena Andersson höll ett välkomsttal och mindes vårt minnesrika besök i Esbjerg 2013
och framhöll även glädjen, att denna kväll samtidigt, få
skåla för vår klubbs 20-årsjubileum, tillsammans med vår
vänklubb. Vi fortsatte sedan till Glasbaren designad av Kjell
Engman, där vi åt en lätt måltid.
President i Esbjerg IWC Birthe Hesdorf framförde vilken ofantlig betydelse av god vänskap med fin IW-anda är
för var och en av oss och tackar för inbjudan till vår klubb
och överlämnade två danska gardesvakter, trumslagaren och
flaggmannen. De designades redan 1942 av Kay Bojesen, en
av pionjärerna för modern dansk konst, och är tillverkade i
bokträ och vackert handmålade.
Följande dag besökte vi Målerås glasbruk, som är Sveriges största privatägda glasbruk, med konstnären Mats
Jonasson, som under 30år satt sin unika prägel på glas-

bruket. Idag produceras huvudsakligen konst- och
prydnadsglas som främst är slipat, målat och graverat.
Djurrelieferna från Målerås är kända över hela världen. På senare år har man även börjat experimentera
med konstverk där man blandar både glas och metall.
Efter en rundvandring bland alla vackra glasföremål åt vi
lunch på glasbrukets restaurang, där de som satt närmast
panoramarutan mot glasugnarna kunde se hur en ung aspirant höll på att testa nya glastekniker.
Kvällen ägnade vi åt att utforska hyttsill tillsammans,
på Kosta Glascenter. Hyttsill är en traditionell måltid från
tiden när luffarna gick från bruk till bruk. De var dåtidens
informatörer och passade på att laga sin mat, då i tidningspapper, på de varma glasugnarna. Hyttsill idag är ungstekt
sill med lök och grädde, bakad potatis, isterband, fläsk och
lingon, med småländsk ostkaka som efterrätt. Vi hade en
kväll med stor gemenskap, som inramades av musik och
sång och där höjdpunkten var att beskåda en skicklig glasblåsarmästare göra ett glasfat i olika färger. Två av våra
danska vänner fick själva även prova på att blåsa glas och
lyckades alldeles förträffligt med detta!
Söndagsförmiddagen startade med ett besök i Hyttan på
Kosta Glasbruk, som idag är Sveriges äldsta verksamma glasbruk, där ugnarna har varit igång sedan 1742. Vi välkomnades in i värmen för att beskåda ett genuint svenskt hantverk,
där en visning av selterglastillverkning i Intermezzo-serien
pågick. Fascinerande att se hur man först blåste upp glaset
i formen och sedan gjorde en luftbubbla i botten på glaset
och direkt därefter placerade en blå färgdroppe i bubblan!
Vi vandrar sedan vidare till Utställningshallen och alla olika
separatutställningar för varje konstnär på bruket och njöt i
fulla drag av all kreativitet med härliga miljöer och vacker
konst.
Så var det dags för avskedslunch i hotellets restaurang
innan avfärden till Öresundståget och våra vänners hemfärd. Vi samtalade kring kommande utbyte av erfarenheter
och månadsbrev och gläder oss över hur snabbt vi kom förbi
våra språknyanserna och över hur vi knutit våra vänskapsband ännu hårdare i genuin och härlig IW-anda.
Anita Davoust, sek.
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Dansk-svensk gemytlighet med innerwheelare från Lessebo Hovmantorp och Esbjerg.

EKONOMISKA TANKAR INFÖR 2015-16
Med ett bokslut på c:a -62 000 kr för 2014-15 funderar
man hur underskott kan vändas till balans.
Av dessa 62 000 kr är 18 000 kr subventioner för informationsmötet 2014, som beslutades att tas från SIWR:s kapital, men resten är ”överkonsumtion” till den inkomst som
medlemsavgiften ger till SIWR. Ett minus i inkomsterna är
också att räntan har minskat p.g.a. världsläget.
Avgiften till SIWR har varit densamma i minst 6 år, medan kostnaderna har ökat. Lokalkostnader, rådsmöten och
VU möten har alla stigit utan att standarden på mötena har
höjts. Underlaget till inkomsten har minskat p.g.a. nedläggning av klubbar, även om det varit glädjande att så många
nya medlemmar tillkommit. I år förlorade vi ca 80 medlemmar p.g.a. nedläggningar
Medlemsavgiften till IIW är 3,5 pund. Baserat på aktuell
valutakurs blir det 48 kr per medlem för 2015-16 Denna
ökning eller sänkning av avgiften, beroende på pundets
värde, påverkar inte SIWR:s inkomster.
För att kunna göra en relevant budget i balans skulle jag
vilja ha svar på följande:
Vad vill ni att medlemsavgiften ska användas till? Kan vi
spara på något område?
Vissa saker är fasta utgifter men med minskad ”inkomst”
måste en del saker strykas. Annars måste vi höja medlemsavgiften. Underskottet för 2014-2015 uppgick till c:a 10 kr/
medlem och ett beräknat lika stort underskott för 2015-16
tär på vårt kapital. Fortsätter vi så här har vi på 5 år förbrukat c:a 300 000 kr av våra sparade medel.
Vi har dessutom IT-investeringar som måste göras på c:a

200-300 000 kr inom de närmaste åren. Dessa pengar tänker vi ta genom att ”öronmärka” våra fonder till ändamålet
Budgeten för 2016-17 kommer att baseras på en ökning
av avgiften med 20 kr. Det är enda sättet att få budgeten
i balans med nuvarande verksamhet. Meddela alla klubbar
detta i god tid. I Danmark och Norge får de betydligt mer
till sina administrativa kostnader än vad vi får i Sverige
När ”terminen” börjar behövs c:a 250 000kr till löpande
kostnader innan medlemsavgiften kommer in. I år fanns
dessa pengar på rörelsekontona men nästa år måste pengarna
till en viss del tas från kapitalet. På vårt kapitalkonto finns
idag 500 000kr. Det kapital vi behöver för framtiden har
SIWR:s VU satt till 2x medlemsavgiften (c:a 4 00 000kr)
Har ni andra åsikter så hör gärna av er.
Vi har även i år subventionerat informationsmötet och vill
gärna fortsätta med detta, då det indirekt gynnar medlemmarna genom att distriktens VU får ”utbildning”.
Vår nationalrepresentant och rådspresidents konto för internationell representation har kraftigt minskat i årets budget Kanske kan en summa av kapitalet ”öronmärkas” för
detta i framtiden? För visst vill vi att Sverige representeras i
dessa sammanhang.
Sänder med en översikt av de faktiska kostnaderna 201415 kontra budgeten 2015-16.
Alla tips välkomnas!
Christina Nylander
Rådsskattmästare
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DIN MEDLEMSAVGIFT BEHÖVS FÖR

KLUBBEN · DISTRIKTET · SIWR

BUDGET SIWR 2015/16 KONTRA FAKTISKA KOSTNADER 2014/15
INTÄKTER
Till SIWR går idag 178 kronor per medlem. #)

2015/16 Per medlem

2014/15

774 300*)

762 773**)

208 800

188 258

20 kr/medlem till registeravgift (club-on-web), totalt

87 000

89 230

30 kr/medlem till Matrikelavgift( tryck mm av Matrikel och
Handbok), totalt

130 500

129 180

50 kr/medlem till IW-nytt (tryck, distribution, redaktör), totalt

217 500

222 260

130 500

133 845

Per medlem

Av dessa 178 kr per medlem går:
48 kr/medlem (3,5£) till Internationella Inner Wheel, totalt

30 kr/medlem till gemensam administration, totalt
KOSTNADER
I SIWR:s administrationskostn. 30 kr/medlem) ingår:
Rådsmöten ***)

55 000

12,64

52 588

11,87

Informationsmöte ****)

28 000

6,45

27 134

6,13

VU-sammanträden *****)

20 000

4,60

33 074

7,47

Kostnadsersättning (VU, arkivarie)

7 200

1,65

8 400

1,90

RP och vRP besök i distrikten

8 000

1,80

14 092

3,18

RP konferenser och resor internationellt
NR konferenser och resor internationellt******)

0
15 000

0
3,45

7 253
13 187

1,64
2,97

Representation vid hjälpprojekten*******)

5 000

1,14

2 745

0,62

Avsättning till Convention

15 000

3,50

5 000

1,13

0

5 277

1,19

Convention
Porto, bank

3 750

0,86

5 949

1,34

Kontorsmaterial

8 000

1,85

3 258

0,74

Skatt, arkivkost, uppvaktning mm

3 600

0,80

5 072

1,14

Disponibla medel

5 000

1,15

407

0,09

173 550

39,90

201 434

41.40

5 000

1,15

178 550

41,05

Summa
FÖRSLAG Tillägg till budget 2015/16
Speciellt budgetmöte
Summa
*) Beräknat på 4350 medlemmar 2015/16
**) Beräknat på 4430 medlemmar (helårsavgifter) 2014-15

***) Rådsmöten inkl resor, VU-funktionärer (på vårens möte ink funktionärer), resor och lokaler
****) Informationsmöte. inkl VU-funktionärer + arkivarie, resor, lokaler. Exkl subventionerna som tas från fonderade medel
*****) VU-möten i samband med rådsmöten och informationsmöte. Inkl logi, kost och resor
******) Beviljat 2 resor. Kommer att bli högre kostnad
*******) Läkarbanken 4 möten. (2014/15 deltog RP 3 ggr), resor. Narkotikasökhundar - Jurysammanträde + prisutdelning)
#) För 2015-16 blir avgiften 48kr/medlem p.g.a. pundets värde. Avgiften blir 178 kr.
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ÅRSBERÄTTELSE FÖR SVENSKA INNER WHEEL RÅDET, SIWR 2014 - 2015
ORGANISATIONSNUMMER 802011-6417
Svenska Inner Wheel Rådets sammansättning
Rådspresident
Immediate past Rådspresident
Nationalrepresentant/RISO
Vice Rådspresident/
Vice Nationalrepresentant
Rådssekreterare
Rådsskattmästare

Kerstin Jonson

Kristina Andersson
Birgitta Lundehed
Lisbeth Gabrielsson
Christina Nylander

Distriktspresidenter:		
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
Revisorer

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

Revisorssuppleanter

Tuovi Ingemanson och Helena Rydh

Redaktör Inner Wheel Nytt
Matrikelredaktör
Arkivarie
Webmaster
IT-samordnare

Anita Nordqvist
Anita Kierkegaard
Inga-lill Söderberg
Elisabeth von Friesendorff
Margareta Westesson

Verksamhet 2014-2015
Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR) är ett organ för
samordning och samverkan mellan Inner Wheel
Sverige och Internationella Inner Wheel (IIW). SIWR
förvaltar och administrerar gemensamma insamlingsprojekt, utger tidskriften Inner Wheel Nytt
samt publicerar på Svenska Inner Wheels hemsida
www.innerwheel.se.
Vid verksamhetsårets början den 1 juli 2014 var antalet medlemmar 4 309 i 105 klubbar. Den 30 juni
2015 uppgick antalet medlemmar till 4 246. Under
verksamhetsåret har fattats beslut att per den 30
juni 2015 upplösa klubbarna Luleå IWC, Håbo IWC,
Hedemora IWC och Leksand-Rättvik IWC. Årsavgiften till SIWR inklusive IW-Nytt har varit 130 kronor/
medlem och till IIW 3,5£/medlem.

samt distriktspresident Christina Persson som
informerade om hur arbetet med Vision 2017 har
introducerats i D 235:s klubbar. En stor del av mötestiden upptogs av diskussioner om Inner Wheels
framtid. Vid detta möte ägde också det officiella
presidentskiftet rum. Information gavs av Rådets
VU, redaktör för IW-Nytt och Rådets arkivarie.
Samtidigt med informationsmötet hölls även utbildning för distriktens IT-samordnare med sex
deltagare där Rådets IT-samordnare var utbildare.
Höstens Rådsmöte hölls i Sollefteå den 14-16 november 2014 med distriktspresident Elisabeth Eriksson, D 232, som värdinna. Inbjudna som adjungerade var webmaster Elisabeth von Friesendorff
och IW-Nytts redaktör Anita Nordqvist.

Informations- och Rådsmöten

På Rådsmötet beslutades att den distriktsindelning som diskuterats under de senaste åren inte
ska genomföras. Ärendet avskrevs.
En projektansvarig för kontakten mellan Inner
Wheel och Tullverket om Narkotikasökhundarna
utsågs. Det blev Gun Sjöblom Sandberg, BorlängeTunabygden IWC. Projekttid t.o.m. sista juni 2016.

Informationsmöte för nya distriktsfunktionärer
ägde rum i Frösundavik, Solna, den 9-10 augusti
2014 med 50 deltagare. Inbjudna föreläsare från
D235 var past distriktspresident Margareta Wesslau, som gav en Power Point-presentation om
resultatet av en enkät i klubbstyrelserna i D235

Vårens Rådsmöte hölls i Borlänge med Lena
Blom, D233, som värdinna. Adjungerade var nio inkommande distriktspresidenter, inkommande vice
rådspresident/vice nationalrepresentant Margareta Wesslau, matrikelredaktör Anita Kierkegaard,

Internationella Inner Wheels verksamhet har under året letts av president Abha Gupta, Indien.
Hennes tema för 2014-2015 har varit ”Light the
Path”. Christine Berggren, Falsterbo-Vellinge IWC,
har under året varit Board Director inom IIW.

IW-Nytts redaktör Anita Nordqvist och Rådets ITsamordnare Margareta Westesson.
Flera förslag hade varit ute till omröstning i klubbarna om Matrikelns utförande för 2015-2016.
Beslöts att Matrikeln delas i två delar, medlemsmatrikel och Handbok. Endast medlemsmatrikeln
trycks. Handboken revideras efter Conventions
stadgebeslut och kommer därefter att endast läggas på vår hemsida.
Det beslöts också att det är upp till varje klubb,
distrikt och Rådet att bestämma öppenheten för
sitt material på sina respektive hemsidor. Observera att personuppgifter aldrig får vara offentliga.
Se PUL (Personuppgiftslagen).
Beslöts också att Informationsmötet i augusti 2015
kommer att subventioneras från Rådet med 2 000
kr till varje distrikt för att flera ska få tillfälle att
delta.
Om ett distrikt eller en klubb önskar dela ut en
HAB (Brosch till Aktiv Hedersmedlem) ska alla i
Rådets VU vara delaktiga i beslutet. Detta för att
säkerställa att hederstecknets status inte tappar
i värde.
Mötet beslöt även att de fullständiga rådsmötesprotokollen i fortsättningen inte ska publiceras
i IW-Nytt utan endast finnas på Rådets hemsida.

IW-Nytt ska dock även i framtiden uppmärksamma
viktigare beslut och händelser.
Projekttiden för Stipendier till Silviasystrar och
Silviasjuksköterskor upphör i sommar. Efter att
RP fått kontakt med Stiftelsen Silviahemmets VD
Wilhelmina Hoffman har ett nytt avtal skrivits för
2015-2016. Inner Wheel kommer att vara involverad
i både terminsstart på hösten med information
om stipendierna och med utdelning av desamma
vid terminsslut. Detta avtal kunde upprättas och
undertecknas efter en snabbenkät bland distrikt
och klubbar under juni 2015 där en klar majoritet
av klubbarna röstat för att projektet efter 1 juli
2015 fortsätter ännu ett år. Frågan om ytterligare
förlängning behandlas vid Rådsmötet hösten 2015.
Mötet ansåg att SIWR bör ha ett tak på sitt kapital.
Förslaget skickas ut på remiss till klubbarna för
beslut på höstens Rådsmöte.
Distrikten har under höstens och vårens Rådsmöten rapporterat om pågående arbete med Vision
2017 i klubbarna.
Rådets verkställande utskott (VU) har haft tre
protokollförda möten. Samtliga har varit i samband med ovan angivna Informations- och Rådsmöten.
Hedersutmärkelser
Honoured Active Badge har tilldelats Anita Kierkegaard för hennes stora engagemang för Inner
Wheel och arbetet som Matrikelredaktör under en
hel lång rad av år. Ett välförtjänt tack.

Hälpprojekt
Hjälpprojekten har varit två nationella: Inner
Wheel-doktorn i samarbete med Rotarys Läkarbank och Narkotikasökhundarna i samarbete med
Tullverket. Internationellt hjälpprojekt under IIWs
Happier Futures har i Sverige även detta verksamhetsår varit Garissa, Monica och Carl-Axel Ekmans
insamlingsstiftelse.
Per den 15 juni 2015 har följande summor redovisats som gåvor från medlemmarna under verksamhetsåret: Garissa -109 672 kronor, IW-Doktorn
– 83 140 kronor, Narkotikabekämpning – 141 983
kronor.
Till övriga lokala projekt har insamlats 496 475
kronor (per den 15 mars 2015).
2014 års narkotikasökhund blev springerspanieln Zak, som tillsammans med föraren Niklas
Delin till vardags arbetar i Malmöregionen. Zak är
en av de 58 hundar som inköpts med medel som
skänkts till Tullverket av Inner Wheel. Priset delades ut vid Hundmässan i Älvsjö där ca 9 000 hundar var samlade under en helg i december.
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Ytterligare hjälpprojekt
Under året gjordes en gemensam insamling till
den av naturkatastrof utsatta befolkningen i Malawi. Insamlingen gav över 46 000 kronor.

Övriga möten
IIWs 16:e Convention 2015 i Köpenhamn samlade
ca 2 400 kvinnor från 56 olika länder till gemensamma diskussioner om Inner Wheels framtid.
Mycket tid ägnades åt motioner om ändringar av
våra stadgar som togs upp till röstning. Några avslogs och några godkändes.
Från Sverige deltog 120 kvinnor (en del med medföljande).
Under Conventions slutceremoni presenterades
det nya internationella hjälpprojektet. Det blev
en fortsättning av Happier Futures. Logotypen är
densamma som tidigare men med tillägget ”for a
better life”. Vilket projekt Sverige väljer att ha som
samlingsprojekt ska diskuteras under hösten 2015
för beslut på Rådsmötet i november. Till president
för IIW utsågs Charlotte de Vos. Hennes valspråk
är Unique & United. Logotypen visar hennes sju
barnbarns händer.
European Meeting hölls i Malmö de första dagarna i juli 2014. Värdinna var Christine Berggren,
Board Director 2014-2015. Sammanlagt 28 kvinnor
från 14 europeiska länder deltog. Sverige representerades av Kristina Andersson, past Rådspresident/Nationalrepresentant/RISO och Kerstin
Jonson, Rådspresident. Sekreterare under mötet
var Anita Nordqvist, redaktör IW-Nytt.
Nordic Meeting arrangerades av Danmark IW i Billund i september 2014 med deltagande av Kristina
Andersson past Rådspresident/Nationalrepresentant/RISO.
Vänskapsmöte hölls i september på Åland anordnat av D235. Deltog gjorde 65 IW-medlemmar
samt 19 medföljande herrar.

Rådets arbetsuppgifter under
verksamhetsåret 2014-2015
Rådspresident Kerstin Jonson har under året
besökt sju distrikts VU- och distriktsmöten. Gratulationer och välgångshälsningar har sänts till jubilerande klubbar. Har deltagit i European Meeting
i Malmö i juli och arrangerat Informationsmöte i
augusti på Frösundavik, Solna, för distriktens styrelser, med 50 deltagare.
Haft korrespondens och telefonsamtal med distriktspresidenter och Rådets VU i diverse frågor.
Har begärt in offerter för utgivning av Matrikeln
samt haft kontakt med grafiker och produktionsbolag inför tryckningen samt korrekturläsning.

Skrivit ledarartiklar till varje IW-Nytt och PM till
distriktspresidenter.
Har haft kontakt med Sophiahemmet Högskola
och projektansvarig Birgitta Gedda angående stipendier till Silviasystrarna. Har även haft kontakt
med Stiftelsen Silviahemmets VD i samma ärende
vilket resulterade i att ett nytt avtal för stipendierna kunde träffas mellan SIWR och Stiftelsen Silviahemmet för 2015-2016.
Ansvarat för Rådets tre VU-möten och höstens och
vårens Rådsmöten.
Ingick tillsammans med Tullverkets generaldirektör och Svenska Kennelklubbens VD i juryn som
utsåg årets Narkotikasökhund och var närvarande
vid utdelning av utmärkelsen på den stora hundmässan i Älvsjö i december 2014. Har delat ut
Svenska Inner Wheels Silviastipendium till en blivande Silviasyster vid ett möte i Västerås St Ilian
IWC och representerat SIWR vid 50-årsfirande av
Skellefteå IWC och 40-årsfirandet i Sandviken IWC.
RP har deltagit i tre styrelsemöten med Rotarys
Läkarbank och som delegat på Convention i Köpenhamn.
Vice rådspresident Birgitta Lundehed har som
Rådets representant deltagit i två distriktsmöten,
det ena för D239 den 11 oktober 2014 och det andra
för D236 den 7 mars 2015.
Har via mail tackat för gåvor till SIWRs internationella projekt Happier Futures Garissa och SIWRs
nationella projekt IW-doktorn och Narkotikabekämpning samt skickat Rosenkort till jubilarer. Har
under året haft kontakt med Carl-Axel Ekman och
Göran Claes, ordförande för Stiftelsen Garissa.
Har tillsammans med Rådsskattmästaren och
Rådssekreteraren upprättat ett budgetförslag för
verksamhetsåret 2015-2016.
Deltagit i Rådsmötena i Sollefteå och i Borlänge
samt vid Informationsmötet i Frösundavik och i
VU-möten som ägt rum i anslutning till dessa möten.
VRP har inbjudit till Informationsmöte i Frösundavik som kommer att äga rum den 15-16 augusti 2015
vilket blir en start för kommande verksamhetsår.
Immediate past rådspresident/Nationalrepresentant/RISO Kristina Andersson har upprätthållit de internationella Inner Wheel-kontakterna,
rapporterat till och från Internationella Inner
Wheel (IIW), översatt eller ombesörjt översättning
(Ingrid Vestin Forsgren översättare) av protokoll
från Executive Meeting och Governing Body Meeting juni 2014, oktober 2014 och februari 2015. I
diverse frågor har korrespondens skett med Headquarter (HQ). Översatta rådsmötesprotokoll från

hösten 2014 och våren 2015 har sänts till HQ och
rapport har lämnats om hjälpprojekt samt redovisat statistik över IW Sverige. Upplösta klubbars
beslutsprotokoll och charterbrev har sänts till HQ.
Samtliga översatta handlingar från HQ har vidarebefordrats till VU, distrikt, klubbar och hemsidan.
Nationalrepresentanten har deltagit i European
Meeting i Malmö, Nordic Meeting i Billund, Danmark samt Women for Europe, Ahead to EXPO
Milano 2015 i Varna, Bulgarien (sistnämnda deltagandet var privat). Sammanfattning har gjorts av
samtliga dessa möten, som har lagts på hemsidan.
Skrivit artiklar till alla IW-Nytt under året. Frekvent korrespondens har skett med samtliga distrikt inför röstningen på Convention. Ändringar,
Amendments, till proposals inför Convention har
översatts av Ingrid Vestin Forsgren Sandviken IWC
och sänts till VU, distrikt, klubbar och hemsida.
Var delegat på Convention i Köpenhamn.
Har deltagit i VU:s tre styrelsemöten, Informationsmötet och två Rådsmöten.
Rapporter med foton från klubbar har översatts
till engelska och sänts till IIW media manager/redaktör för utlägg på IIW:s hemsida.
NR har hållit kontinuerlig kontakt med distriktens
DISO genom brev och mailkontakter.
Rådssekreteraren Lisbeth Gabrielsson har
skrivit VU-protokoll och minnesanteckningar från
Informationsmötet i Frösundavik, Solna, samt
protokoll från VU-möten och Rådsmöten i Sollefteå och Borlänge. Medverkat vid upprättande av
kallelser och föredragningslistor till SIWR:s och
VU:s sammanträden. Haft löpande kontakter med
redaktör för IW-Nytt och webmaster för införande
av protokoll i IW-Nytt och på IW:s hemsida. Rsek
har dessutom haft allmänna sekreterargöromål
innefattande kontakter med distrikt, klubbar och
IW:s medlemmar.
Rådsskattmästaren Christina Nylander har
fört löpande bokföring. Bevakat in- och utbetalningar samt ombesörjt utbetalningar inom och
utom Sverige. Beställt och betalat Directories
för kommande verksamhetsår enligt beställning.
Upprättat aktuella rapporter rörande ekonomi och
hjälpprojekt samt beträffande försäljning av Rosenkort gällande verksamhetsåret 2014-2015. Samordnat insamlingen till Malawi som gav 46 000 kr
Distribuerat medlemsbrev till distrikt och klubbar
på begäran. Sänt informationsbroschyrer till klubbar och distrikt efter förfrågan. Sänt 50 års band
till jubilerande klubbar. Sålt IW-nålar till klubbar
och distrikt. Bevakat våra nya fonder.
Avslutat Plusgiro för SIWR och IW-Nytt per den 22
december 2014.

Deltagit i Informationsmötet i augusti och på
Rådsmötena i Sollefteå och Borlänge.
Besökt distrikt 241 i Kalmar i samband med budgetdiskussion.
Upprättat budgetförslag tillsammans med vRP och
Rsekr. Förslaget godkändes inte av klubbarna då
det innehöll en höjning av avgiften till SIWR. Underskottet i den beslutade budgeten får tas från
kapitalet ansåg klubbarna.
Rskm har haft frekventa kontakter via post, e-mail
och telefon med distrikt och klubbar i varierande
ärenden.
Redaktören för Inner Wheel Nytt Anita Nordqvist
har redigerat och ansvarat för fyra nummer av IWNytt och samarbetat med AM-tryck i Hässleholm
för tryckning och distribution av tidningen. Redaktören har haft löpande kontakt med tidningens
distriktsredaktörer. Har deltagit som adjungerad i
Informationsmötet i Frösundavik och Rådsmötena
i Sollefteå och Borlänge. Har då dels informerat
om arbetet med tidningen, dels rapporterat om
mötena i tidningen. Redaktören har även besökt
Convention i Köpenhamn och gjort reportage därifrån.
Matrikelredaktören Anita Kierkegaard har ansvarat för text på internationell- och nationell
nivå, samt vissa speciella sidor i matrikeln. Har
haft kontakt med RP angående material till matrikeln och med rådsskattmästaren, tryckeri och
sättare inför tryckning av matrikeln och lämnat
uppgifter till IW-Nytt om både nya och avlidna
medlemmar. Har deltagit i Rådsmötet i Borlänge
som adjungerad.
Rådsarkivarien Inga-lill Söderberg har fortsatt
arbetet med att sköta Rådets arkiv, haft kontakt
med distriktsarkivarierna samt besvarat diverse
arkivfrågor. Deltagit som adjungerad i Informationsmötet.
IT-samordnaren Margareta Westesson har under
verksamhetsåret haft IT-utbildning för distriktens
IT-funktionärer i samband med Informationsmötet
i augusti. Distrikten har sedan på olika sätt fortsatt utbildningen bland klubbarna. Många klubbar
är aktiva med information på hemsidan medan andra ännu inte börjat lägga upp så mycket information. Intresset bland medlemmarna att läsa sidan
är relativt lågt. Konstant strax under 1 700 unika
inloggningar per månad, dvs en person räknas
bara en gång.
Matrikeldelen av våra register har blivit uppgraderad till en nyare version, vilket först innebar ett
planerat driftstopp under en vecka och därefter
en del defekter. Vid test av systemet har distriktets IT-samordnade hjälpt till att rapportera felak-

tigheter. Men nu verkar det mesta vara löst och
rapporteringen flyter på.
Inför kommande år återstår en eventuell uppgradering av hemsidan som kan komma att ta en
del av SIWR:s innestående kapital. IT systemens
livslängd är idag inte så lång. Nuvarande system
infördes 2011. Har deltagit i Rådsmötet i Borlänge
som adjungerad.

Webmaster Elisabeth von Friesendorff har ansvarat för att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad samt lämnat support till distrikt och klubbar.
Har fortsatt arbetet med att strukturera hemsidan
för att därigenom underlätta tillgängligheten för
medlemmarna. RP har mycket aktivt deltagit i det
sistnämnda arbetet. Har deltagit i Rådsmötet i Sollefteå som adjungerad.

Följande rådsuppdrag för 2015-2016
har bekräftats av SIWR:
Rådspresident
Birgitta Lundehed
Vice Rådspresident
Margareta Wesslau
Immediate past president/
nationalrepresentant/RISO
Kerstin Jonson
Rådssekreterare
Birgitta Gleerup
Rådsskattmästare
Christina Nylander
Redaktör för Inner Wheel Nytt
Anita Nordqvist
Arkivarie
Vakant Inga-lill Söderberg t.v.
Webmaster
Elisabeth von Friesendorff
IT-samordnare
Margareta Westesson

Sammanfattning
Beträffande SIWR:s ekonomi hänvisas till separat
ekonomisk redovisning med förklaringar.
I enlighet med årets internationella tema ”Light
the Path” har vi medlemmar engagerat oss på
olika sätt genom att göra insatser för att förbättra
kvinnors och barns svåra situation i vår närhet
och i världen bl. a. genom våra internationella,
nationella och lokala hjälpprojekt.
Svenska Inner Wheel kan redovisa ett nytt framgångsrikt verksamhetsår. Aktiviteten i klubbar och
distrikt har varit omfattande med program som
spänt över ett brett fält av områden. Program som
varit såväl lärorika som underhållande.
Som ett led i att försöka öka engagemanget bland
distriktens nya funktionärer subventionerades
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vissa deltagaravgifter till årets Informationsmöte.
Härigenom fick distrikt med svag ekonomi möjlighet att skicka flera representanter vilket uppskattades.
Våra hjälpprojekt har engagerat många medlemmar som visat stor generositet och vi har kunnat
redovisa fina insamlingsresultat. Vi har också
stärkt vår ställning på det internationella planet.

Många klubbar och distrikt fyllde ”jämnt” och uppmärksammade detta under trevliga former.
Vi arbetar vidare med ”Vision 2017” för att förenkla vår administration och göra det enklare att
attrahera nya medlemmar. Våra nya stadgar har
ju inneburit nya möjligheter för medlemsrekryteringen. Många klubbar har också arbetat med mål
för sin verksamhet för framåtsträvande och ökat
fokus på medlemsrekrytering.

Medlemmarna har spridit kunskap om vår organisation och vår värdegrund - Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse - både inom och
utom vår organisation. Det är ingen tillfällighet att
vi tillsammans är ett av världens största och starkaste nätverk för kvinnor!
Ett stort och hjärtligt tack för all medverkan och
trivsamt samarbete under 2014-2015!

För Svenska Inner Wheel Rådet
Kerstin Jonson			
Rådspresident			

Lena Watz
Distriktspresident D 234

Kristina Andersson			
Immediate past Rådspresident		
Nationalrepresentant/RISO

Christina Persson
Distriktspresident D 235

Birgitta Lundehed			
Vice Rådspresident			

Britt Hallgren
Distriktspresident D 236

Lisbeth Gabrielsson			
Rådssekreterare			

Margaretha Olofsson
Distriktspresident D 238

Christina Nylander			
Rådsskattmästare			

Ingelög Wyndhamn
Distriktspresident D 239

Elisabeth Eriksson			
Distriktspresident D 232		

Ursula Indorf-Sjöholm
Distriktspresident D 240

Lena Blom				Kristina Jonsson
Distriktspresident D 233		
Distriktspresident D 241

SIWR:s hjälpprojekt Ekonomisk redovisning 2014-07-01----2015-06-30
Projekt >

Narkotikabekämpning

Behållning

2014-07-01

2015-06-30

Plusgirot

8 442

11 718

Insamlade medel

153 725

IW-doktorn
2014-07-01
3 135

Garissa

2015-06-30
8 735

91 050

Utbetalda medel

2014-07-01
4 581

Total

2015-06-30

2015-06-30

21 861

42 314

127 730

372 505

35 000
den 1/1-15

Totalt utbetalt

150 000

"Happier Futures" = Garissa
CN 2015-07-07
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85 000

75 000
+35 000

345 000

Bokslut SIWR och IW-nytt verksamhetsåret 1 juli 2014 - 30 juni 2015
Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter IIW
Medlemsavgifter SIWR
Prenumerationer IW-Nytt, svenska
Prenumerationer IW-Nytt, utländska
Intäkter matriklar
Försäljning rosenkort
Intäkter directory, constitution
Registeravgifter
Övriga intäkter
Gåvor( Filippinerna) Malawi
Inbet EM
Räntor, utdelning
Summa intäkter

2014/15
Not
1
1
2
2
3
4

8

188 258
133 845
222 100
160
129 180
17 694
3 694
89 230
4 670
46 149
82 287
4 666
921 933

2013/14
207 874
135 570
225 575
1 000
133 020
29 860
6 840
90 350
2 749
110 405
14 313
957 556

Balansräkning
Tillgångar
Inventarier
Interimsfordringar
Plusgiro SIWR
Plusgiro IW-nytt
Bank SIWR
Bank IW-nytt
Bankgiro SIWR
Bankgiro IW-nytt
Plac konto
Fond konto
Fonder i SEB

2014/15 2013/14
Not

7

Summa
Kostnader
Medlemsavgifter IIW
Tryckkostnad IW-Nytt
Inköp Directory
Inköp Rosenkort
Matrikelkostnader
Distribution IW-Nytt
Investering Hemsida
Register- och hemsideskostnader
Arkivkostnader
Hjälpprojekt, kostnader
Kontorskostnader
Telefon, e-post, porto
Avgifter bank, plusgiro
Inköp varor, kort, emblem m.m.
Uppvaktningar
Rådsmöten
VU-möten
Matrikel,arkiv. och IW-Nytts red omkostn.
Distriktsbesök
Informationsmöte
Utbildning av IT-funktionärer
Convention,Rally Nordic meeting m.m
Övriga internationella möten
NP och RP övrig rep.
Trycksaker, info- och PR matr.
Övriga kostnader
Avskrivningar
Avsättningar
Utbetal( Filippinerna) Malawi
Utbetalt EM
Skatt
Summa kostnader
Resultat

1

3

4
4

5

10

9

6

185 491
127 019
3 876
5 875
137 269
55 878
86 157
2 745
3 258
16 019
1 930
1 992
429
52 558
33 074
33 665
14 092
41 518
5 277
0
20 438
0
2 651
10 012
14 891
46 147
82 264

163 873
126 520
7 081
5 205
136 613
56 051
0
86 500
0
5 991
7 303
17 160
1 372
2 672
2 216
37 984
21 630
8 333
5 556
39 723
1 139
15 000
0
27 540
21 653
7 858
9 713
27 366
110 580

984 525

952 632

-62 592

4 924

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Leverantörsskulder
Interimsskulder
Convent/Rallyfond
Avsatt Invest
Avsatt stipendier
IT-Konto
Förutbet avg infomöte
Förutbet avg EM

3 791
25 952
0
0
32 575
179 279
65 469
66 227
501 620
103 404

12 305
6 802
143 046
213 431
143 907
21 363
0
0
500 000
208 032

210 500

105 695

1 188 817

1 354 581

0
0
529
26 953
48 826
144 934
50 700

974 540
4 924
0
0
19 530
26 953
44 224
165 299
59 640
59 470

1 354 581

Summa

Noter och tilläggsupplysningar (alla belopp i SEK)
1. Antal inbetalda medlemsavgifter under verksamhetsåret uppgår till 4586 varav 121 har betalat hel avgift.
1. Hel avgift till IIW har under året varit SEK 42, till SIWR SEK 30 och registeravgift SEK 20. Halv avgift SEK 21, 15 resp. 10.
2. Hel prenumerationsavgift för IW-nytt har under året varit SEK 50 och SEK 80 för utlandsboende. Halv avgift SEK 25 resp 40.
3. Netto mellan försäljning och inköp av rosenkort avsätts till stipendier.
4. Nettot mellan registeravgift och registerkostnader har avsatts till IT-Konto . Kostnader för IT-utbildning 18 719 kr) har debiterats IT-kontot.
5. I kostnaden ingår bl a schablonersättningar till VU och funktionärer samt portot för alla tackkort avseende hjälpprojekten.
6. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20% på anskaffningskostnaden.
7. Fonder i SEB SKY Harbor US Short Duration High Yeild,Strategi Defensiv Lux och Dynamisk Räntefond Lux
8. Räntor och utdelning fonder
9. NP soch RP:s övriga kostnad
10. Beslut om att subventionera Kostnad 20 000 kr Ej kostnad medräknad för IT-utbildning
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POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till:
Anita Nordqvist, Grankvistgatan 2, 632 24 Eskilstuna
Utgivningskontor:
SVENSKA INNER WHEEL RÅDET
Plangatan 6, 7tr 811 39 Sandviken

Svenska Inner Wheel Rådet 2015-2016

(fr. vä. ) Rådspresident Birgitta Lundehed, v Rådspresident Margareta Wesslau,
Nationalrepresentant Kerstin Jonson, Rådsskattmästare Christina Nylander, Rådssekreterare Birgitta Gleerup

Distriktspresidenter 2015-2016:

Pia Elmgren
DP i distrikt 232

Ingrid Vestin Forsgren
DP i distrikt 233

Gunilla Haglund
DP i distrikt 238

Lena Watz
DP i distrikt 234

Annika Månsson
DP i distrikt 239

Ann-Christine Edin
DP i distrikt 235

Birgitta Lindskog
DP i distrikt 240

Britta Söderlund
DP i distrikt 236

Gunilla Blomqvist
DP i distrikt 241

Distriktsredaktörer 2015-2016:

Margot Nilsson
D 232

Lena Blom
D 233

Mariann Ulkner
D 238

Solveig Degefors
D 234

Elisabet Jensen
D 239

Kerstin Arnmund
D 235

Elisabeth Sane
D 240

Anna Kesker
D 236

Britt Axelsson
D 241

