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Tack Christina !
Christina Nylander, Jönköping-Huskvarna IWC, har 
lämnat sin befattning som rådskassör. Hon har på 
ett förtjänstfullt sätt skött vår ekonomi. Stort tack 
Christina för allt jobb du har gjort – och för all hjälp 
jag fått av dig.
Tack Anita!
Anita Nordqvist, Eskilstuna IWC, har slutat som 
redaktör för IW-nytt. Hon har utvecklat och gjort vår 
tidning mer läsvärd. Mycket tack för de insatserna!
Ny redaktör
Det är jag, Kerstin Jonson, Sandviken IWC, som i 
egenskap av ny redaktör och medieansvarig, fått 
den ansvarsfyllda, spännande och roliga uppgiften 
att efterträda Anita. Jag har varit aktiv på klubb- och 
distriktsnivå och inom rådet som president och 
nationalrepresentant. I mitt tidigare yrkesliv har jag 

bl.a. varit tidningsredaktör. Men det var några 
år sedan och dataprogrammen utvecklas snabbt 
så lite ringrostig känner 
jag mig. Men det löser sig 
säkert.
Tacksam för bidrag!

För att tidningen ska 
bli läsvärd måste jag få 
hjälp. Berätta för mig vad 
ni gjort. Kom med tips. Kort text, bild (namn på 
fotograf!) och bildtext räcker ofta. Ibland kommer 
det många bidrag. Då måste jag korta ner och 
sammanfatta texter. Hoppas på förståelse. Det 
är roligt om så många som möjligt finns med i 
tidningen tycker jag. Vi hörs och syns.  I pappers-
tidningen – och på Hemsidan!

IW-hälsningar Kerstin

REDAKTÖRENS RUTA

D 232 Barbro Kjellberg  Sundsvall-Skön-S:tOlof IWC
 Marianne Johansson Umeå IWC
D 233 Gen Gustafsson Borlänge-Tunabygden IWC
D 234 Ann-Mari  Witteberg Filipstad IWC
 Åsa Dahlquist Örebrohus IWC
D 235 Kitty Wollentz Enköping IWC
 Patricia Lidström Katrineholm IWC
 Annika Bild Enquist Nyköping Öster IWC
 Lillan Hennings Nyköping Öster IWC
 Eva Hultberg Nyköping Öster IWC
 Eva Larsson Nyköping Öster IWC
 Margareta Sandberg Nyköping Öster IWC
 Birgitta Renbjer Stockholm Ekerö IWC
 Lilian Walther Jallow Stockholm Ekerö IWC
 Peggy Holmgren Öhman Stockholm Västra IWC

D 235 Christina Lassbom Stockholm Västra IWC
D 236 Britt Engström Göteborg Södra IWC
 Eva Fagerlund Göteborg Södra IWC
D 239 Birgitta Jönsson Simrishamn IWC
 Helena Meerits Simrishamn IWC
 Margaretha Trollestad     Simrishamn IWC
 Annika Winqvist Simrishamn IWC
 Elisabeth Andersson Ystad IWC
D 240 Anna Abrahamsson Kristianstad-Hammarshus IWC 
 Maritha Forsberg Osby-Broby IWC
 Marita Glimtoft Osby-Broby IWC
 Anne-Marie Holzapfel Älmhult IWC
 Ingrid Sjöö Älmhult IWC
D 241 Lena Löfbom Norrköping Norra IWC
 

VÄLKOMNA ALLA NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR 

VI MINNS

D 233 Elisabeth Karlsson  Sandviken IWC  1997-2016
 Inga-Lill Teneberg  Borlänge-Tunabygden IWC 1972-2016
D 235 Barbro Wogén  Enköping IWC   1971-2016
 Anna-Lena Dreijer Mariehamn IWC   1970-2016
D 236 Inga Höös  Kungsbacka IWC  1964-2016
 Iréne Jägsten  Kungsbacka IWC  1981-2016
 Britt Grahn  Trollhättan IWC  1971-2016
D 240 Maj-Britt Pertoft Ängelholm-Luntertun IWC  1978-2016
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Kära medlemmar!
Ett stort och varmt tack för att jag 
fått ert förtroende att vara råds- 
president för Inner Wheel Sverige. 
Det finaste och roligaste uppdraget 
man kan få inom vår organisation. 
Ett stort tack också till mina före-
trädare för era värdefulla insatser 
genom åren och för det stöd och 
support jag får från er och andra 
engagerade medlemmar.

Inte kunde jag föreställa mig att 
jag skulle ha något förtroendeupp-
drag inom Inner Wheel när jag för 
drygt 20 år sedan litet förundrad 
och faktiskt ganska tveksamt 
blev medlem. Jag var nämligen 
skeptisk till invalskriterierna 
men hjälpverksamheten och den 
internationella anknytningen 
lockade mig mycket. Med åren har 
det blivit flera uppdrag och min 
tveksamhet har bytts och vuxit till 
stort engagemang, för här i Inner 
Wheel känner jag mig verkligen 
hemma.

 
Meningsfullt med Inner Wheel
Under mitt år kommer vi att 
ha Rådsmöte # 100 i Sverige. 
Föreställ er alla de kvinnor som 
aktivt bidragit till vår organisation 
genom åren i en lång, lång rad! 
Imponerande, eller hur? Låt oss 
därför ta väl hand om och för-
valta det tidigare innerwheelare 
har lämnat till oss: ett budskap, 
en idé med ett kvinnligt pers-
pektiv. Vi måste vårda det som 
utmärker Inner Wheel och skiljer 
oss från andra föreningar och 
som gör att kvinnor väljer att gå 
med. Det ska kännas meningsfullt 
att vara medlem i Inner Wheel. 
Ja, så viktigt att man aktivt vill 
introducera nya medlemmar och 
även ge av egen tid och kunnande 
i styrelser på olika nivåer. Så räck 

ut handen till ett systerskap och 
en gemenskap som vilar på den 
värdegrund som visat sig ha styrka 
och bärkraft i snart 100 år! Odla 
det ni gör bäst i just er klubb och 
förbättra det ni behöver förbättra. 
Vad det är, vet bara klubbmed-
lemmarna själva. Håll kvar det 
personliga engagemanget bland 
klubbmedlemmarna, se samban-
det mellan yngre och äldre med- 
lemmar och glädjen i att ha varan-
dra! Tänk på att Inner Wheel inte 
bara är den egna klubben utan så 
mycket mer och känn glädje och 
stolthet över att bidra till våra fan-
tastiska hjälpprojekt. Hur lyckas 
man med det? En bra ingång och 
en konstruktiv början är att ge 
klubbmedlemmarna tillfälle att ha 
viktiga samtal kring just den egna 
klubben och om varför de själva är 
medlemmar.

 
Amiralfjäril - en viktig symbol
Varje årskull av distriktspresiden- 
ter brukar tillsammans med 
rådspresidenten välja en gemen-
sam symbol för sitt år i rådet. 
Årets grupp har valt en fjäril – 
Amiralfjärilen. Varför en fjäril? Jo, 
de är nyttiga, effektiva, vackra och 
finns överallt i vårt land. Inte nog 
med det, fjärilar utvecklas under 
sin levnad/verksamhet och blir till 
en varelse med luft under vingar-
na. Amiralfjärilen valdes också för 
att just den har inslag av orange 
färg, vilket blivit en internationell 
symbol mot kvinnoförtryck.

De allra flesta reagerar positivt 
när de ser en fjäril och det önskar 
jag att speciellt ni medlemmar ska 
göra, när ni i klubbarna får besök av 
er distriktspresident. Kom till mötet 
och lyssna på det budskap som 
hon har kommit till just er klubb 
för att förmedla. Har ni hört det 

intressanta uttrycket ”pupilltid”? 
Att ge någon sin odelade uppmärk-
samhet. Ge er distriktspresident 
av er pupilltid, för hon har med 
sig viktig information; hon tror på 
Inner Wheel som organisation, hon 
vill träffa er och hon sprider positiv 
energi! Hon har som jag, förslag och 
idéer och vill att Inner Wheel ska 
utvecklas, kanske förändras något 
och växa. Det blir säkert ett inspire-
rande möte för er medlemmar som 
kan ge er klubb ytterligare spänst 
och vitalitet.

Ett nytt spännande och givande 
Inner Wheel-år önskar jag er!

DET HÄR ÄR JAG
Uppvuxen i Sundsvall, bosatt i 
Stockholm. Fil.mag i Uppsala 1969 
i engelska, tyska och svenska. 
Tjänstgjort på högstadiet och 
gymnasiet på ungdomsskola och 
vuxennivå.

Bott och arbetat 15 år med 
familjen i Brasilien, Singapore och 
Istanbul. Arbetat på brittiska och 
amerikanska skolor samt som 
egenföretagare inom hud- och 
kroppsvård.  

Gift och har två söner och en 
dotter samt sju barnbarn.

Blev medlem i IW 1995 i Söder- 
tälje IWC. Sedan 2005 medlem i 
Stockholm Västra IWC. Klubbpresi-
dent 2009-2010 och distriktspresi-
dent i D235 år 2012-2013.

Margareta Wesslau

Rådspresidenten har ordet

FÖRVALTA OCH UTVECKLA!
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Nationalrepresentant Birgitta Lundehed

KOMMUNIKATION NYCKELORD 
PÅ EUROPEAN MEETING I ITALIEN

Europa och deras respektive som 
i det här sammanhanget kallades 
för outerwheelare.

Mötet började med att repre-
sentanterna presenterade sig själ-
va, sitt land (antal distrikt, klubbar 
och medlemmar) och ändamålet 
med det internationella projektet 
Happier Futures – better lives. 
Därefter gick vi igenom Proposals 
från olika länder angående Consti-
tution & Handbook. Tyvärr fick vi 
inte agendan hemskickad så att vi 
kunde förbereda oss utan fick ta 
ställning vid sittande bord.

Rapport från FN lästes upp. Sis-
sel Höihjelle Michelsen från Norge 
talade om att gå från en passiv 
iakttagare till att aktivt arbeta 
med kvinnlig könstympning. Hon 

hade bl.a. Christine Berggrens  
föredrag om våld mot kvinnor 
som referens.

Charlotte De Vos, IIW Past 
President, som deltog under 
lördagen, berättade att under året 
har 76 nya klubbar bildats i Indien 
och tio i Nigeria. Detta innebär 
att antalet medlemmar i Europa 
fortfarande är fler än i Indien 
men om bildandet av nya klubbar 
fortsätter lika snabbt så är Indien 
snart ifatt och förbi Europa. Vad 
innebär det? Diskussion fördes om 
ett europeiskt rally.

Indien organiserar varje år ef-
ter Convention Trien-
nial Conference för att 
diskutera och ändra 
National By-Laws. 
Charlotte De Vos och 
Gabi Schrüempf från 
Österrike har deltagit. 
Indien har 27 distrikt 
och mer än 30.000 
medlemmar!

Diskussion fördes hur Inner 
Wheel kan vitaliseras till 2024. Vi 
enades om att kommunikation 
är ett nyckelord. Våra europeis-
ka länder måste samarbeta och 
finna gemensamma lösningar och 
inte bara tala, dvs gå från ord till 
handling. Vi i Europa är inte så 
samstämmiga som vi kanske tror. 
I länder på Balkan är man mycket 

”hungrigare” än vad mera mogna 
länder är; mycket naturligt. Det 
innebär att man vill så mycket mer 
på kortare tid.

Jag tror att European Meeting 
borde be alla länder att disku-
tera värdegrunderna Vänskap, 
Hjälpsamhet och Internationell 
förståelse precis som vi i Sveri-
ge har gjort under senaste året. 
Det konstaterades att vänskap är 
viktigt.

Var och en fick till sist summe-
ra mötet. Jag tog upp värdeordet 
vänskap med hjäp av citat av 
Albert Camus.

Jag tycker det var intressant, 
givande och mycket trevligt att få 
vara med på European Meeting 
i Varese. Det är viktigt att lyfta 
blicken utanför Sverige gränser 
och öka förståelsen för Inner 
Wheel.  

Nästa European Meeting 
kommer att äga rum i Aalborg i 
Danmark 7-10 september 2017. 

I programmet ingick flera trevliga utflykter i Varese med omnejd. I bakgrunden Lago Maggiore.
Foto: Renzo Dionigi

Birgitta vid mötesbordet omgiven av fr.v. Cristina 
från Rumänien och Beatrice från Schweiz.

Jag satte punkt för mitt rådspresi-
dentår den 30 juni; ett intressant 
och givande år.

Nu har en månad gått på det 
nya verksamhetsåret med mig 
som past rådspresident och natio-
nalrepresentant med funderingar 
över hur det blir.

När året bara var någon vecka 
gammalt deltog jag i European 
Meeting 7-10 juli i Varese i norra 
Italien. Efter en äventyrlig taxifärd 
från flygplatsen till hotellet var 
det att gå direkt till mingel och 
middag. Totalt var vi ett 30-tal 
innerwheelare från olika delar av
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Inner Wheel-klubbarna stödjer varje år fyra av de kvinnliga jeepläka-
re som åker ut för Rotarys Läkarbank – de så kallade IW-doktorerna.
De jobbar som mobila primärvårdläkare och träffar många föräldrar 
och barn. Vill er klubb bjuda in en IW-doktor eller jeepläkare så hör 
av er till Rotarys Läkarbanks kansli: info@rotarydoctors.se  
– titta också gärna på hemsida: www.rotarydoctors.se 
Här kommer aktuella rapporter från två jeepläkare.

Anna-Lena Morén är 30 år och 
bor i Åre. Hon jobbade på En-
debess jeeplinje under maj-juni 
2016. Det var första gången 
hon var ute som jeepläkare för 
Rotarys Läkarbank och så här 
beskriver hon sina upplevelser i 
sin blogg.

”Ju längre bort från stan vi åker, 
desto sämre ställt har människorna 
det. Plåttak byts ut mot grästak. 
Metalldörrar blir trädörrar, som 
sen blir ett tygstycke som till sist 
blir ett öppet dörrhål i väggen. 
Färre med skor på fötterna och allt 
fler barfotabarn, men även vuxna. 
Yngre mammor. Mer skabb. Fulare 
sår. Långt till vatten. Robinson 
är en av de fattigaste byarna på 
Rotarys jeeplinjer, och det märks. 

Här kommer inte de sjuka bar-
nen i sina finaste kläder, för de har 
inga. De kommer verkligen i trasor. 
Flera gånger har kvinnor tagit med 

grannens barn till mottagningen, 
då de lagt märke till att de är sjuka 
utan att någon i familjen kan ta 
hand om dem. Många, många 
barn jobbar på fälten, och uteblir 
från skolan. ”

”Idag kom många barn under 
fem år till mottagningen. Det känns 
bra! Överlever man sina första fem 
år är det stor chans att man blir vux-
en. Så är man sjuk och under fem 
år är det bra att få bli undersökt. 
Flera barn med lunginflammation, 
ingen med malaria, och en med 
allvarlig undernäring. Idag igen? Det 
märks att vi nu befinner oss i den 
tuffaste tiden på året. Månaderna 
innan nästa skörd av majs. Många 
familjers lager av majs har redan ta-
git slut. Maten är slut. Tillsammans 
med medicineringen ger vi också 
babygröt.” 

 annalenaikenya.wordpress.com   

Rapport från IW-doktorer

DE SJUKA BARNEN KOMMER KLÄDDA I TRASOR

Utdelning av myggnät  på den nystartade 
jeeplinjen Endebess. Foto Rotarys Läkarbank

Anna-Lena undersöker ett litet barn. Foto Rotarys Läkarbank

Karolina Moldéus, Matungu 
jeeplinje, april-juni 2016.

Karolina är 33 år och bor på 
Gotland. Det var första gången 
hon reste ut som jeepläkare. 

”Regnperioden har dragit igång 
vilket förutom oframkomliga vägar 
även innebär mer malaria. Jobbet 
som jeepläkare är uppbyggt som 
en typ mobil hälsocentral, där 
man varje dag i veckan besöker en 
ny plats. Oftast i kyrkor som med 
hjälp av volontärer görs i ordning 
till undersökningsrum. 

Malaria som är ett stort pro-
blem kan visa sig i alla möjliga och 
omöjliga symptom ”Fever, running 
nose, coughing, diarroea, vomi-
ting….”. 

De små barnen är oftast 
svårare tagna av sjukdomen och 
har ofta även lunginflammation. 
Malarian gör att den allmänna 
värken i kroppen blir sämre eller 
att skabben blossar ut. Ett litet sår 
i denna miljö utvecklar sig lätt till 
djupa sårkratrar och spridning till 
muskler och ben på nolltid.”

leonileosite.wordpress.com
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Alvestas klubbpres. Ing-Marie Lisecke och distriktspres. Birgitta Lindskog
Foto Anita Svedenbrant

I strålande vårsol samlades vi den 3 maj på Villa 
Gransholm i Gemla för att fira Alvesta IWC 40 år. 
Vår president Ing-Marie Lisecke hälsade oss väl-
komna. 

Femtiotre personer deltog i jubileumsfirandet. 
Klubbmedlemmar med respektive och från Alvesta 
Rotaryklubb president Monica Wessfeldt-Berg. Vi 
kände oss mycket hedrade att vår distriktspresident 
Birgitta Lindskog kom till vårt jubiléum. Presidenter 
och många medlemmar från Inner Wheel-klubbarna 
i  Lessebo-Hovmantorp, Växjö-Tegnér, Älmhult och 
Ljungby var också på plats.  

Inger Hernell, en av klubbens första medlemmar 
intog scenen och gav oss underhållande tillbaka-
blickar på klubbens historia. I ett bildspel kunde vi 
se många av klubbens nuvarande medlemmar i en 
något yngre upplaga. Projektorduken rullades bort 
och duon Kristina Elmersson och Maria Magnusson 
tog över med medryckande underhållning som avslu-
tades med en gospel där vi alla körade.

Ing-Marie tackade alla för deltagande och gåvor 
och avslutade det kombinerade klubbmötet och 
40-årsjubiléet.
   Anita Hilner, sekreterare 

ALVESTA FIRAR 40

Den 6 april bjöd Ljungby IWC in medlemmar och 
allmänheten till modevisning på Hotel Terraza. 
Anledningen till detta var först och främst att göra 
Inner Wheel känt för att i förlängningen få fler 
medlemmar till vår klubb. Sen är det ju alltid trevligt 
att se på vackra kläder. Eftersom Inner Wheel är en 
hjälpande organisation bestämdes att behållningen 
av modevisningen skulle skänkas till Operation Smile.

Fem butiker tillfrågades om de var intresserade av 
att ställa upp och visa sina kläder och skor och samt-
liga affärsinnehavare svarade entusiastiskt ja.

Efter mingel och mat kunde gästerna bänka sig 
längs catwalken och låta sig inspireras. 

Smålänningen, som är lokaltidning i Ljungby med 
omnejd, gjorde ett reportage i mitten av mars om 
vår planerade modevisning och om Inner Wheel. En 
reporter från Smålänningen var också på plats under 

modevisningen och skrev en trevlig artikel om kväll-
en med rubriken ”Mode med mening”.  

Arrangemanget blev mycket lyckat och vi kunde 
skicka in 13 200 kronor till Operation Smile.  

Text och foto Britt Gannerud, past president 

MODEVISNING MED MENING I LJUNGBY

ÅRETS IW-STIPENDIAT 

Felicia Huynh på Linnéskolan är årets IW-stipendiat 
i Hässleholm. Hässleholms IWC delar sedan 2011 ut 
stipendium, som uppmuntran och stöd till en ung 
tjej i en avgångsklass från någon av grundskolorna. 

Felicia Huynh är en tjej som vi anser vara en före-
bild för andra flickor. 

Hon har presterat 
mycket goda betyg, 
är duktig simmare 
och socialt engage-
rad i stöd mot global 
fattigdom.

Hässleholm IWC 
önskar Felicia varmt 
lycka till!
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Carola Söderlind. Foto Elisabeth Eriksson

Barbro Andreasson. Foto Erling Molin

SILLESTE I SKELLEFTEÅ

I våras hade Skellefteå IWC besök 
av Lisette Edgardsson som driver 
företaget Silleste AB. Hon rubrice-
rade sitt föredrag med uttrycket 
"Kliva över ett hinder" som också 
är innebörden i ett sydsamiskt 
namn Silleste. Född i Tärnaby och 
via Vilhelmina, Umeå och Stock-

holm bor hon nu i Skellefteå. Hon 
studerade till civilingenjör på KTH  
i Stockholm. 

Genom en anställning på Erics-
sons har hon arbetat och rest över 
hela jorden

Som egen företagare vänder 
hon sig nu i huvudsak till större 
företag. Till sådana företag, som 
har större resurser, och är mindre 
kostnadskänsliga.

Hon tog upp problemet med 
att leva i konkurrensutsatta 
miljöer - inte lokalt men mentalt! 
Hon menade att hon upplevde 
ett mentalt motstånd, eftersom 
hon inte har gått på Balderskolan 
och inte heller studerat vid Luleå 
tekniska Universitet och därför 
saknar ett eget nätverk lokalt. 

Text och foto
Martha Hellgren, sekreterare

Sollefteå IWC har gjort ett 
studiebesök hos Erikshjälpen där 
butikschef Carola Söderlind tog 
emot oss.

Bland de olika projekt  Eriks-
hjälpen arbetar med kan näm-
nas  hjälp till romska familjer i 
Rumänien, hjälp till gatubarn i 
många länder, hjälp till barn i 
flyktingläger och barn med krigs-
trauman. Erikshjälpen arbetar 
också för att försöka hindra att 
flickor könsstympas.

Erikshjälpen har 60 second 
hand-butiker i Sverige. I Sol-
lefteå har Erikshjälpen två 
anställda. Resten av personalen 
kommer via kommunen och 
arbetsförmedlingen. Många har 
varit långtidssjukskrivna eller 
långtidsarbetslösa och många 
är av utländsk härkomst och får 
här en introduktion i  svenskt 
arbetsliv. Carola har nu 29 an-
ställda.   Personalomsättningen 

är ganska stor. Det är en trevlig 
stämning bland personalen och de 
bryr sig om varandra. "Din hand-
ling gör skillnad". 

Försäljningen ökar och nu säljer 
de för ca 70 000 kr i veckan. Efter 
denna information fick vi besöka 
dels de enorma lagerutrymme-
na, dels den mycket välstädade 
butiken.

Kerstien Schmidt, sekreterare

Bodens IWC hade i början av 
året besök av Barbro Andreasson. 
Hon berättade med stor inlevelse 
om ett invandrarprojekt som hon 
hade möjligheten att få starta 
och delta i.

Efter många turer hit och dit 
beviljades projektpengarna. Pro-
jektet riktar sig till de som nyligen 
fått uppehållstillstånd och bor 
kvar på förläggningen. 

De får utbildning på svenska 
inom tre ämnesområden; sam-
hällsorientering, jämställdhet och 
hälsa. 

Ledord för projektgruppen var 
att se möjligheter och inte hinder. 

Barbros ämne blev av naturliga 
skäl hälsa eftersom hon är utbil-
dad sjuksköterska. Det var inte 
enkelt för vissa att förstå hälso-
problem de aldrig hört talas om. 

Barbros räddning var att använ-
da sitt kroppsspråk för att enklare 
förklara vad hon menade. Många 
glada skratt uppstod ofta bland 
deltagarna. 

Margot Lundmark, sekreterare

DIN HANDLING GÖR SKILLNAD

INGA HINDER
FÖR BARBRO

Fr.v. IngaMaj Hellsten och Lisette Edgardsson
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INFORMATIONSMÖTE FÖR
DISTRIKTENS FUNKTIONÄRER 

"Jag blev medlem i Helsing-
borg IWC 2003 och har varit 
aktiv i olika funktioner inom 
klubb och distrikt.

Jag fick chansen att bli 
distriktspresident 2014 och 
hade ett mycket innehållsrikt år med alla inspi-
rerande klubbesök, vänskapsmöten och som 
kronan på verket Convention i Köpenhamn.

Jag har arbetat som gymnasielärare i engel-
ska och franska och som utbildningssamordnare 
inom vuxenutbildningen. 

Vår organisation är unik och att tillhöra den 
och kunna vara en liten kugge i hjulet känns stort 
och ger samtidigt en känsla av ödmjukhet.”

"Jag är dalkulla och född 
i Mora men flyttade till 
Uppsala för studier och 
senare jobb på Pharma-
cia. Vi flyttade till Ljungby 
1989 där jag blev medlem 
i Ljungby IWC. 1998 gick flyttlasset till Östersund 
och de härliga damerna i Mörsil-Åre IWC. Min tid 
som skattmästare i D 233 var intressant och lärorik. 
2015 flyttade vi tillbaka till Småland. Jag jobbar på 
Electrolux i Ljungby  där jag ansvarar för att de 500 
anställda får sina löner.

Jag känner ett stort engagemang för Inner 
Wheel och ser nu med spänning fram emot uppdra-
get som rådsskattmästare."

Ingelög Wyndhamn 
Ny vice rådspresident

Lena Nennefors
Ny rådsskattmästare

Årets upplaga av informations-
möte för distriktens funktionä-
rer var förlagd till Rosersberg 
utanför Stockholm. Alla distrikt 
fanns representerade och vi var 
sammanlagt 54 kvinnor. 

Rådspresident Margareta 
Wesslau hälsade alla hjärtligt 
välkomna, tackade för förtroen-
det och informerade om nyligen 
tagna beslut. 

Rådsarkivarie Ingalill Söder-
berg poängterade vikten av 
arkivering. Därefter gav vice 
rådspresident Ingelög Wyndhamn 
en kort presentation av SIWR:s 
hjälpprojekt.

Marianne Laanatza, assistant 
professor vid flera universitet, 
var inbjuden för att tala om de 
senaste årens händelser i Mel-
lanöstern med speciellt fokus på 
kvinnornas situation. Vi fick en 
inblick i bakgrunden till krigen och 
att det finns ljusglimtar trots allt. 
Muslimska kvinnor dominerar på 
många universitet och kvinnlig 
företagsamhet tillåts även om 
frontfiguren ofta är en man.

Annika Månsson gav en inspi-
rerande presentation med titeln 
”Varför jag tror på Inner Wheel”. 
Annika framhöll vår organisations 

världsomspännande utbredning, 
möjligheter till gränslöst samar-
bete, vänklubbarnas betydelse 
för vårt motto "Internationell 
förståelse". 

Vi hade gruppsamtal på temat 
PR- Utveckla- Förändra-Växa. 
IW-Nytts redaktör Kerstin Jonson 
redogjorde för hur hon vill arbeta 
med tidningen och presenterade 
en ny broschyr för IW Sverige. 

Vår rådspresident pratade över 
temat ”Att bidra till vår organisa-
tion, vad ingår i ditt uppdrag, vad 
står mellan raderna och vikten 
av överlämnade". På söndagen 

fördes gruppsamtal med utgångs-
punkt från deltagarnas funktioner. 
Vi talade kring praktiska frågor, 
hade erfarenhetsutbyten, gav tips 
och förslag.

Margareta Westesson, IT-sam-
ordnare, redovisade IT-gruppens 
arbete. Elisabeth von Friesendorff, 
SIWR:s webmaster, gjorde en en-
kät hur vi använder IW:s hemsida. 

Rådspresidenten avslutade mö-
tet med en Powerpoint IW-kaka 
och önskade oss alla lycka till inför 
det stundande IW-året.

Ingelög Wyndhamn
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UTFLYKT TILL WAHLMANS CAFÉ
Avesta IWC hade i år sin traditionella vårutflykt förlagd till Wahlmans 
Café i Hedemora. Efter att ha låtit oss väl smaka av pajbuffén berättade 
caféets ägare, Marita Gunnarsson, lite om husets historia och bak-
grund. Marita köpte gården tillsammans med sin man för tre år sedan. 
Kommunen hade först tänkt göra om det till vandrarhem, men efter 
många protester från Hedemoraborna blev det klart att Marita fick 
köpa det.

Huset är byggt 1762 och har överlevt flera stadsbränder i Hedemora. 
1850 köptes huset av en apotekare och det har varit apotek ända fram 
till 1988 då kommunen tog över byggnaden. Namnet Wahlmans Café 
kommer från en av sönerna till en apotekare, Lars Israel Wahlman, som i 
början av 1900- talet ritade om fasaden till huset.

Paret Gunnarsson har lagt ner ett enormt jobb på att återställa huset 
till sitt ursprung så gott det går. Huset är nu kulturminnesmärkt.

Förutom ett café driver man även en byggnadsvårdsbutik och den 
kombinationen är lyckad. Det finns allt att önska till gamla hus så ett be-
sök där kan rekommenderas eftersom det även finns inredning i gammal 
stil. Värt att notera är också att namnen på alla apotekare finns på pla-

Falu IWC har varit ute på en  
imponerande och fantastisk livs-
resa inom ramen för årets tema 
Internationell förståelse. Vår fö-
reläsare Mursal Isa är uppvuxen i 
en nomadfamilj i Somalia. Han vet 
inte riktigt när han är född, men 
har nu ett svenskt personnummer. 
Familjen flyttade omkring och 
någon skolgång var det inte frågan 
om. 

Mursal bestämde sig 1994 för 
att lära sig läsa och skriva. Han 
rymde därför vid 12-15 års ålder 
för att söka upp en morbror som 
bodde i huvudstaden Mogadis-
hu. Här rådde krigstillstånd så 
nästa mål för resan var Mombasa 
i Kenya, där pappans kusiner 
bodde. Ingen skola i sikte och all-
deles ensam jobbade han där i två 
år. Mursal återvände till Somalia, 
gifte sig och lärde sig att läsa och 
skriva för de pengar han tjänat. 

Mursal ville till Storbritannien, 
vilket visade sig vara svårt. Han 
valde att åka till Sverige som 
hade bra asylmöjligheter. Första 

anhalten var Malmö där han sökte 
asyl. Därefter till Gävle och Kiruna. 
Efter två veckor i Sverige flyttade 
han till Borlänge. Där fanns det 
bekanta och bättre jobbmöjlighe-
ter. Med arbetstillstånd i handen 
var lyckan nästan fullständig.  
Ambitionen att lära sig svenska 
var stor och Mursal satte direkt 
igång på egen hand. Det skedde 

FRÅN GETSKÖTARE TILL LANDSTINGSRÅD I DALARNA

på biblioteket och genom att ta 
kontakt med folk. Efter åtta må-
nader i Sverige med tre månaders 
språkstudier hade han lärt sig 
svenska. 

 I mars 2005 blev Mursal an-
ställd på COOP men var fortfaran-
de asylsökande. I november sam-
ma år kom beslut om utvisning. 
Efter fyra månader fick han dock 
uppehållstillstånd av humanitära 
skäl. 

Han gick med i Miljöpartiet 
2011 och blev efter ett år partiets 
ordförande i Borlänge. 2014 inval-
des han i partiets styrelse och blev 
landstingsråd i Dalarna. Nu är Mur-
sal heltidspolitiker och har därutö-
ver en mängd olika uppdrag. 

Vi var alla mycket tagna av 
vilka krafter som finns inom en 
människa och vad som går att 
förändra om man verkligen vill! 
En livsresa vi inte kommer att 
glömma i första taget.
          Margitta Schelin, sekreterare 

Maj-Britt Wikberg, foto

ketter på väggen i caféet. De följde 
med apoteket när det flyttade men 
har skänkts tillbaka.

Annika Bertilsson, sekreterare

KP Gudrun Wahlsten tackade Mursal för berät-
telsen om en imponerande livsresa.
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GUNILLA FÖR STIPENDIERNA

Så roligt att få det hedersamma 
uppdraget att vara projektledare för 
Silviasysterstipendiet! Blev väldigt 
glad men också överraskad när jag 
blev tillfrågad.

Tycker det är ett mycket väl valt 
projekt eftersom det finns så många 
som drabbas av demens och fler 
blir det. Att då med ett stipendium 
kunna ge stöd till personer som 
vill förkovra sig i kunskapen om 
demenssjukdomar och omvårdna-
den av dem som drabbats känns 
angeläget.

Det som gjort det möjligt att till-
skapa stipendiet är en akvarell som 
Gertrud Anderberg, Uppsala IWC, 
målat och skänkt till IW. Den rosa 
rosen som hon målat har tryckts 
upp på korrespondenskort och 

behållningen av försäljningen av 
korten går oavkortat till stipendiet.

Några rader om vem jag är som 
fått uppdraget. 

Är från början sjuksköterska och 
har arbetat en del med personer 
med demens. Största delen av mitt 
yrkesliv har jag dock arbetat med 
administration såväl inom vården 
som inom Svenska kyrkan.

Som nyinflyttad till Enköping 
blev jag 1974 medlem i Inner Wheel. 
Ganska snart blev jag sekreterare 
och 1986 klubbpresident för första 
gången. 2006 blev jag distriktpresi-
dent i D 235 och 2011 rådspresident 
vilket var en ansvarsfull och mycket 
intressant uppgift. 

Som vice rådspresident fick jag 
uppdraget att förbereda och till-

Fr.v. Gunilla Thorstensson, Azita Mohammadza-
deh, stipendiat, RP Margareta Wesslau.

skapa det som nu är Silviasystersti-
pendiet. För mig är det alltså extra 
roligt att nu som projektledare få 
arbeta vidare med detta angelägna 
projekt. 

Slutligen vill jag uppmana er alla 
att köpa korrespondenskorten med 
den rosa rosen och på så sätt stödja 
vårt Silviasysterstipendium. 

Gunilla Thorstensson Enköping IWC

KRISTINA FÖR NARKOTIKASÖKHUNDAR

Till min stora glädje beslutades 
på vårens rådsmöte att vi kom-
mer fortsätta med vårt nationella 
projekt Narkotikasökhundarna. 
Projektet kommer att fortgå de 
kommande tre åren fram till 
den 30 juni 2019. Jag, Kristina 
Andersson, past NR har blivit 
tilldelad äran att vara projektle-
dare. Projektet ligger mig varmt 

om hjärtat då jag älskar hundar. 
Under året som RP 2013-2014 
hade jag ett gott samarbete med 
vår kontakt Ann Brinck - Nationell 
Specialist Sökhundverksamheten - 
på Tullverket. Detta samarbete har 
till min glädje nu återupptagits. 

År 2004 blev jag Inner Wheel- 
medlem i Huskvarna IWC och 
nästan omedelbart invald i klubb-
styrelsen. Då som sekreterare. 
Genom styrelsearbetet fick jag 
snabbt ta del - en god lärdom - av 
vår fantastiska organisation både 
på klubb- och distriktsnivå. Där 
fann jag ett trevligt och starkt 
kvinnligt nätverk vilket basera-
des på vänskap, hjälpsamhet och 
internationell förståelse. Dessa 
hörnstenar tilltalade mig mycket. 
Med sorg i hjärtat fick jag, som 
president i klubben, upplösa 
Huskvarna IWC 2008.  Flera av oss 
klubbmedlemmar, gick därefter 

över till Jönköping - Taberg IWC, 
vilken idag bär namnet Jönköping- 
Huskvarna IWC. 

Mitt styrelsearbete fortsatte på 
distriktsnivå i D 238 som presi-
dent. Engagemanget som funktio-
när fortsatte då jag blev vald till 
inkommande rådspresident våren 
2012. De tre följande åren fylldes 
av Inner Wheel-arbete. Åren kan-
tades av glädjefyllda och stimule-
rande nordiska-, europeiska-, och 
globala IW-möten.

 Genom donationer till våra 
projekt gör vi tillsammans skill-
nad och kan bidra till att förändra 
människors liv - ”Touch A Heart”.
För ytterligare info kontakta mig 
på e-postadress: 
bkkandersson@hotmail.com eller 
på telefon 076-180 12 03! 
Besök gärna vår hemsida.

Kristina Andersson
Jönköping-Huskvarna IWC

Kristina med Schack, Årets narkotikasök-
hund 2013, och hans förare.

Nya projektledare
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Efter en god måltid fick vi i Väs-
tervik IWC lyssna till Katarina 
Törngård som berättade om sina 
och maken Håkans erfarenheter 
av att driva ett Familjehem för 
ensamkommande flyktingbarn. 

Både Katarina och Håkan har 
arbetat med barn och ungdomar 
hela sitt yrkesverksamma liv och 
tyckte att det blev väldigt tomt 
och tyst efter pensioneringen. På 
gymnasiet, som rektor, träffade 
Håkan trevliga och ambitiösa flyk-
tingbarn. Han och Katarina kände 
att de ville göra något för dessa 
barn och snart väcktes idén att 
starta upp ett Familjedaghem. 

De har nu fyra pojkar från 
Afghanistan med väldigt olika 
bakgrund boende hos sig; 14, 15, 
16 respektive 17 år gamla. De är 
alla muslimer och ber sina böner 
dagligen. Katarina fick lov att ta 
fram kompassen för att ta ut rikt-
ningen mot Mekka. Hon berättar 
vidare att pojkarna tyckte hon var 
som en man, lika bestämd och 
styrande som männen i den kultur 
de var vana vid. 

En pojke ”tjurade” mest hela 
tiden i början. Ville inte lära sig 
svenska och matvägrade, men när 
Katarina hade lärt sig lite dari (poj-
kens hemspråk) blev han väldigt 

nöjd och därmed var isen bruten. 
Alla fyra verkar nu ha funnit 

sig ganska väl till rätta och går i 
skolan. De börjar så smått lära sig 
prata svenska. De går på gym och 
de spelar fotboll i Tjust IF. 

Katarina berättade mycket 
trevligt och målande om sin och 
Håkans vardag med dessa pojkar.

Sekreterare Anna Löthman-

Linköping IWC har haft besök av 
stadens nya borgmästare Helena 
Balthammar. Hon berättade först   
kort om  sig själv och sin bak-
grund. Hon läste statsvetenskap 
på universitet och har varit verk-
sam som fritidspolitiker (s) i 10 år. 
Hon bor i Lambohov med sina två 
barn och tar sig mestadels fram 
på sin elcykel. 

Så berättade hon om sin roll 
som borgmästare. Efter valet 2014 
utsågs Helena till borgmästare. 
Borgmästaren är kommunfull-

mäktiges ordförande. Kommun-
fullmäktige är kommunens högsta 
beslutande församling. 

När Helena tillträdde som 
borgmästare gick hon från ett 
08.00-17.00 jobb till ett arbete 
som aldrig slutar. Hon får ständigt 
mängder av frågor, telefonsamtal, 
sms, via messenger och andra 
sociala medier. Kan hon inte svara 
på frågorna själv slussar hon vida-
re till rätt person som kan hjälpa 
till. 

Hon får ta emot många olika 
internationella besökare och hon 
får åka ut för att träffa olika sam-
manslutningar och föreningar. 

Hon beskrev olika möten till ex-
empel med polis, socialtjänst och 
räddningstjänsten för att försöka 
komma till rätta med problemati-
ken i stadsdelen Ryd. Hon berät-
tade om förberedelser för olika 
arrangemang såsom Regnbågs-
veckan, Linköpings prideparad. 

Hon är stolt över Linköping där 
det skapats 1 000 nya arbetstillfäl-

len och 2 000 nya lägenheter. Hon 
gillar myller och liv, caféer och 
Skäggetorp Centrum. Hon hoppas 
också få ta första spadtaget för 
Ostlänken. 

Britt Trossmark Torstensson
Sekreterare

KOMPASSEN MOT MEKKA FÖR ENSAMKOMMANDE

BORGMÄSTARE HELENA STYR I LINKÖPING 

Stadens son, Tage Danielsson,  som staty.

Borgmästare Helena Balthammar.
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Denna vackra och soliga aprildag hade ca 20 damer 
från Skövde IWC tagit plats på Prisma för att äta 
gott och lyssna på dagens föreläsare Freddie Jo-
hansson. Han skulle prata om ”Mina minnen med 
Evert Taube”. Agneta hälsade oss, och speciellt vår 
föredragshållare, välkomna, tände vänskapens ljus 
och hoppades att maten 
skulle smaka. 

Efter att vi intagit vår 
måltid intog Freddie sce-
nen med många minnen 
och roliga historier om 
Everts tid som person, 
poet, estradör och 
visskrivare. Freddie bör-
jade med att berätta om 
en avhandling om Evert 
Taube som just kommit 
ut. En visbok med ackompanjemang med 50 visor 
finns också att köpa gjord av sonen Sven-Bertil. Med 
titeln ”Evert Taube: 50 visor i urval av Sven-Bertil 
Taube”. 

En av historierna som han berättade handlade 
om Evert och Sven-Bertil på Gröna Lund. Evert hade 
en  mikrofon under hakan och vände sig om mot 
Sven-Bertil och frågade ”Är det här jag ska komma av 
mig?”.  Improvisation är för det mesta välregisserat. 

Gun Sandelius
    

TILL AXAMO FLYGPLATS

Jönköping-Bankeryd IWC gjorde i april ett studie-
besök på Axamo, Jönköpings flygplats, där Herman 
Larsson visade runt och berättade.
Vi började med att gå 89 trappsteg upp till lufttornet. 
Där träffade vi flygledaren Martin som precis börjat 
sitt nattskift. Han får anrop från piloter på engelska 
eller svenska. Mycket händer nattetid. Militären övar 
ofta då. 

Plan som flyger på låg höjd anropar Axamo. Plan 
som flyger på hög höjd anropar Stockholm eller Mal-
mö. Piloten bestämmer språket. Flygledarutbildning 
finns i Sturup. Bra egenskaper för en flygledare är 
simultankapacitet, tänka logiskt, stresstålig, visua-
lisera, kort minne, tänka i olika lager och gilla kaffe. 
Man använder begrepp från sjöfart som fot och 
knop. Greenwich tid gäller.

Flygplatsen har stor betydelse för Jönköping bl.a. 
när stora evenemang kommer hit. Frankfurt är en 
viktig destination som ger resenärerna många val-
möjligheter. Det är man stolt över. Herman avslutar 
med att säga att Götalandsbanan och Europakorrido-
ren blir bingo för Jönköping.         

Eva Johansson
                                

TAUBE I VÅRA HJÄRTAN

PÅ STIFTELSEN SILVIAHEMMETS 20-ÅRSJUBILEUM

Drottning Silvia tackade artisterna som medverkade vid 
jubileumsfirandet. Foto Yanan Li, Silviahemmet

I närvaro av Drottning Silvia, Prinsessan Christina 
och Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman samt 
600 inbjudna gäster firade den 17 maj Stiftelsen 
Silviahemmet 20 år. Jubileumsfirandet ägde rum på 
Aula Medica i Solna. 

Sedan starten fram till idag har 547 Silviasystrar, 
190 Silviasjuksköterskor och 12 Silvialäkare utexami-
nerats i demensvård.

Drottning Silvia berättade att man tillsammans 
med IKEAs Ingvar Kamprad ska bygga lägenheter i 
anslutning till Silviahemmet där den demenssjuke 
kan bo tillsammans med sin familj. SilviaBo.

Vid jubileumsfirandet delade vRP Margareta 
Wesslau ut ett av Inner Wheels stipendier till en 
Silviasyster, Azita Mohammadzadeh. 
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förbi Fjärås Bräcka och Li gravfält 
som är från Järnåldern. Vi gjorde 
också ett kort stopp hos Bräu-
tigams Marsipan och Konfektyr 
och möjligheten att jämföra deras 
marsipan med Lübecks marsipan.

Sista dagen gjorde några en 
tur ut till Hönö, andra tog en 
skogspromenad bland vitsippor 
och njöt av  den skira grönskan 
och några handlade svenska lag-
rade hårdostar, Kalles kaviar och 
prinskorvar. 

Efter lunch på Seglarkrogen I 
Långedrag bjöds det på eftermid-
dagskaffe i Kathe Johnsons hem 
innan det var dags att köra våra 
gäster tillbaka till färjan och deras 
återresa till Kiel. 

Ann Robertzon och 
Christina Stoppenbach

Göteborg Norra IWC, har haft ett 
mångårigt vänklubbsutbyte med 
Kiel IWC. I april kom nio damer 
från Kiel för att besöka oss.Glatt 
återseende av flera damer men 
också några nya ansikten.

I programmet ingick besök på 
Universeum och förmiddagskaf-
fe. Där pågick en ombyggnad av 
”Regnskogen” vilket gjorde att vi 
inte fick se alla fåglarna. På taket 
fanns en utställning om hur isti-
den och dess djur hade sett ut. 

I akvariedelen såg vi bl.a. 
mycket stora, giftiga ormar samt 
mycket färggranna små grodor 
som också kunde vara mycket 
giftiga om de åt ”rätt mat”.

Efter rundvandringen gick vi 
över till Gothia Towers där flera 
av oss åt deras berömda räksmör-
gåsar.

Några av gästerna med värdar 
åkte till Gunilla Linton och några 
till Kerstin Sondelius Rubarth för 
middag och trivsam samvaro.

Vi gjorde även en utflykt till 
Horred och Ekelunds Linneväveri. 
Det var intressant att höra och se 
produktionen i arbete med alla 
vackra mönster. Möjlighet fanns 
också att handla av deras produk-
ter. Sedan bar det iväg till Skårs 
Gård och en verkligen god lunch 
med närproducerade varor, eko-
logiskt. På vägen tillbaka körde vi 

60-ÅRSKALAS I ENGLAND

Boscombe & Southbourne  IWC 
fyllde 60 år i juni. Till denna högtid 
var vi,  Göteborg Norra IWC, 
inbjudna. Vi har varit vänklubbar i 
nästan 50 år och under den tiden 
träffats i stort sett vart 3:e år.

Vi var sex klubbmedlemmar 
och några medföljande män som 
reste till Bournemouth. I det 
omfattande programmet ingick 
bl.a. utflykt till New Forrest för att 
se på gamla fina hus med halmtak. 
En kväll var det garden party hos 
en av medlemmarna med lotteri 
och insamling av medel till ett av 
deras hjälpprojekt "Malaria Pre-
vention" i Zambia. 

Jubileet ägde rum på Dudsbury 
Golf Club. Det var inte bara vi som 
var inbjudna utan deras och Rota-
rys distriktspresidenter och med-
lemmar från klubbar i närheten så 
totalt var vi runt 65 gäster (klub-
ben har bara 26 medlemmar).

Med många goda minnen, nya 
kontakter och glädjeämnen att 
summera ser vi redan fram emot 
att välkomna våra engelska vänner 
till oss våren 2019.

Margareta Westesson och 
Christina Stoppenbach 

GÖTEBORG NORRA MED VÄNNER

Deltagare från Göteborg Norra IWC i England. Från vänster Gunilla Annebratt Andren, Kerstin Sondeli-
us Rubarth, Christina Stoppenbach, Else Vestlund, Margareta Westesson, en av värdarna Sheila Jacobs. 
Saknas på bild gör Anna Jolles Haner. 

Presidenterna Christina Stoppenbach och 
Heather Barnes. Foto G. Annebratt Andrén

RÄKMACKA FÖR KIEL 

Gästerna från Kiel och värdar på lunch på Långedrag. Foto Lore Schütte, ISO Kiel IWC
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Kalmar IWC ordnade i maj, med 
stöd från D 240 och D 241, den 
fjärde upplagan av Östersjömötet 
Bridging the Baltic Sea. Ett triv-
samt, givande och välorganiserat 
arrangemang!

Dessa informella möten hålls 
vart tredje år sedan 2006. Totalt 
160 IW-are med sällskap från Sve-
rige, Danmark, Finland, Tyskland 
och Norge hade i år sökt sig till 
Kalmar för att träffas, trivas och 
utbyta idéer om aktuella gemen-
samma frågor. Med Östersjön i 
fokus. 

Samling på Kalmar Stadsho-
tell. Gudrun Bertilson, president i 
Kalmar IWC, hälsade alla hjärtligt 
välkomna. Dzenita Abusar  från 
Kalmar Kommun presenterade 
värdstaden. 

Inbjuden föreläsare var Elin 
Lindehoff, marinekolog från Lin-
néuniversitetet, som talade över 
ämnet “Who wants to swim in the 
Baltic Sea?” Ett mycket uppskattat 
föredrag som gav oss mycket att 
tänka på.

 

DP 241 Gunilla Blomqvist 
överlämnade standar till represen-
tanter för de utländska klubbarna.

I programmet ingick utflykt till 
Öland med besök på bl.a. Vida 
Museum, Borgholms Slottsruin 
och Solliden. En del stannade kvar 
i  staden och roade sig på egen 
hand, besökte Kalmar Museum 
och såg Kronanutställningen och/
eller deltog i visning av Kalmar 
Slott.

Den avslutande banketten på 
Slottet blev mycket uppskattad. 

Elever från Jenny Nyströmssko-
lans teaterutbildning, spelade upp 
några scener om kända Kalmar- 
kvinnor. “Husfrun” på Slottet 
berättade inlevelsefullt om slott, 
mat och seder under middagen. 
Behållningen av lotteriet fördela-
des mellan Narkotikasökhundar 
och Silviasystrar.

Ett åttiotal deltagare som var 
kvar på söndagen gick till Domkyr-
kan där prästen Christer Munther 
berättade om kyrkan och dom-
kyrkoorganist Paul Torstensson 
spelade. 
Nästa Östersjömöte blir om tre år.

  

De som gjorde det möjligt: Fr. v. Siv Öijerfeldt, Agneta Carlsson, Elisabeth Bäckström, Ella-Britt 
Oskarsson och Gudrun Bertilson. På bilden saknas Marianne Brandén Andersson.

LYCKAT MÖTE OM ÖSTERSJÖN I KALMAR

Husfrun på 
Kalmar slott.

Gunilla Blomqvist (t.v.) och Gudrun Bertilson.
Foto Bengt Enge och Rolf Bertilson.
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Torsdagen den 28 april samlades 
37 damer från 13 olika klubbar på 
Barsebäcks Golfklubb för att spe-
la vårens IW-golf i distrikt 239. Vi 
välkomnade också två gäster som 
tagit sig till Barsebäck från Alvesta 
IWC till vår stora glädje. Den första 
vårsolen tittade fram och alla var på 
ett strålande humör när vi spelade 
på den fina Master Course.

Efter spelets slut var det gemen-
sam måltid och prisutdelning med 
många fina priser.

Nästa golftävling i distrikt 239 
blir till våren 2017 i maj månad då vi 
hoppas träffa många golfsugna da-
mer igen! Gäster från andra distrikt 
är hjärtligt välkomna !

Malmö-Limhamn-Slottstadens IWC inbjöd den  
5 juli 2016 till distriktspresidentskifte på Restaurang 
Strandbaden i Falsterbo. Cirka 80 medlemmar från 
hela distriktet hade hörsammat inbjudan och såg 
fram emot ett trevligt lunchmöte med vänskaplig och 
systerlig samvaro. President Louise Peters hälsade 
oss välkomna och bjöd till bords. 

Till kaffet fick vi så höra dagens gäst Ewa-Gun 
Westford, kommunikatör vid Skånepolisen, berätta 
om sitt långa yrkesliv under temat "Jag är inte bara 
polis, jag är människa också". 

Här är polisen som mitt i gatan står. Hon visar hur man 
kör. Hon visar hur man går. Ibland visas stopp och då 
är gatan fri. Sen kilar alla bilarna så snabbt förbi. Tuuut 
Tut Tuut Tut.

 
Med en för oss alla välkänd barnvisa inledde Ewa-
Gun sitt föredrag. Hon berättade på ett mycket hu-
moristiskt sätt om sin barndom och uppväxt i Borrby 
utanför Ystad samt om arbetet vid Polisen i Skåne. 
Frisörens flicka ville tidigt bli polis och det blev hon 
också, som en av de första kvinnorna i Sverige. 

Att sedan som kvinna arbeta i en organisation 
präglad av manliga värderingar har inte varit lätt. 
Tack vare sin styrka och humor har Ewa-Gun dock 
klarat det på ett utomordentligt sätt. 

Distriktspresident Annika Månsson tackade däref-
ter avgående VU och överlämnade presidentkedjan 
till sin efterträdare Agneta Larsson. 

Agneta tackade för förtroendet och deklarerade 
att hon tänker ägna sitt distriktspresidentår till att 
göra Inner Wheel mer känt i samhället och att se till 
att vi blir fler medlemmar.

Marianne Wikfalk, DISO

 

För IW-golfen distrikt 239
Ingrid Hofmann och Ingelöf Bjärenstam

Landskrona Citadell IWC

Alla glada pristagare i IW-golfen. Från vänster Ingegerd Håkansson Burlövs  IWC, Margareta Le-
vinsohn Malmö IWC,  Irene Björk Malmö-Limhamn-Slottstaden IWC, Marianne Rosén och Berit 
Schannong båda Staffanstorp IWC samt Lillemor Graesén Alvesta IWC.

IW-GOLF PÅ BARSEBÄCK

DP Annika Månsson tackar dagens gäst Ewa-Gun Westford med en ros 
Foto Elisabet Jensen

AGNETA EFTER ANNIKA SOM PRESIDENT I D 239
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Örebrohus IWC har förutom sina ordinarie månads-
möten flera aktiviteter som samlar medlemmarna  
i grupper.

Bridgespel påbörjades i klubben för ett antal år 
sedan och idag är det åtminstone två grupper som 
träffas regelbundet och spelar hemma hos varandra.

En bokklubb startades 2009 och idag  träffas un-
gefär tio damer en gång i månaden. Alla läser samma 
bok och vid sammankomsten diskuteras boken. Vi 
har idag avverkat ett 25-tal böcker.

AKTIVA ÖREBROHUS

De svenska deltagarna kom från 
Helsingborgs IWC, Helsingborg Kärnan 
IWC och Höganäs IWC. Distriktspre-
sident Ann Madsen, D47, hälsade oss 
varmt välkomna. 

Vi fick en fin eftermiddag med god 
mat och trevlig gemenskap med våra 
danska systrar. Efter lunchen berättade 
den danske konstnären Per Hillo om sitt 
liv och sitt konstnärskap.

Marianne Wikfalk, DISO D239
Foto Elisabet Jensen

SOMMARTRÄFF I RÅGELEJE PÅ NORDSJÄLLAND

En kulturresa till Stockholm ordnas höst och vår 
under ledning av Antonia Berglund. Museibesök och 
utställningar, god lunch och ev. shopping. Intresse 
har visats för en filmklubb och vi ska försöka se en 
film i månaden.  

Samtliga aktiviteter är naturligtvis öppna för alla i 
klubben. Styrelsen välkomnar också förslag till andra 
aktiviteter t. ex. gemensamma promenader, kon-
sert- och teaterbesök, loppmarknad m.m.

Hämtat från Örebrohus IWC hemsida

Distrikt 47 och Wirums IWC i Danmark samlade den 26 juli danska 
och svenska Inner Wheel-medlemmar till sedvanlig sommarträff 
på Restaurant Söstjernen i Rågeleje på Nordsjälland. 

NYCKELPIGOR PÅ JAKT EFTER MIDNATTSSOLEN

Som traditionen numera bjuder har vi nyckelpigor 
samlats för att fira vår vänskap. Denna gång stod 
vår nordligaste piga, Siv Moberg med hjälp av Rut 
Bodén, värd för detta bevingade gäng (modell 2009-
10), som tog sig till Boden för vidarebefordran till 
Dundret för att beskåda midnattssolen. 

När den planerade dagen för detta äventyr inföll 
hade även dimmolnen fallit över både himmel och 
berg, och solen gömde sig och vägrade visa sitt väna 
ansikte. 

Men vi solade oss i varandras glädje att träffas 
och bjöds dessutom på andra fina attraktioner.   
Trähotellet  med sina intressanta krypin flera meter 
upp på trädstammarna imponerade. Vi fick oss hela 
projektets historia till livs av en mycket trevlig och 
kunnig guide. 

Kluriga visor på traktens dialekt, ackompanjerade 
på såg och guidad tur runt Malmberget, staden som 
håller på att försvinna, fanns också på programmet.

Tyvärr hade tre av pigorna fått förhinder att delta, 
men vi hoppas bli fulltaliga till nästa år då vi blivit 
inbjudna att besöka Åmål. Det ser vi fram emot. 

Anita Nordqvist 

Nyckelpigorna är fr.v.Anita N, Anita P, Anne-Sofie Å , Siv M, Monika W, 
Rut B, Marianne B (past r-sekr). Nyckelpigor är den vängrupp som 
2009-2010 var distriktspresidenter och rådspresident. Foto Lena Lindén.
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KATRINEHOLM TOG TÅGET TILL VÄNNERNA I NORGE

Jubileumsfirandet blev 
samtidigt avskedskalas. 
Efter moget övervägande 
och många diskussioner 
lades Visby IWC ner den 
30 juni 2016. Trots denna 
smolk i jubileumsbägaren 
blev det en mycket lyckad 
fest med många glada åter-
blickar.

VISBY IWC BLEV 55 ÅR

President Anita Keinonen och sekre-
terare Margaretha Sandelin på fest.

radena. Från att tidigare ha varit en blomstrande 
jordbruksbyggd, till en viktig militär ort under kriget, 
till en strategisk knutpunkt för samfärdsel från 
pilgrimsfärder till Trondheim till dagens storflygplats 
Gardemoen där nästan 25 miljoner resande passe-
rar. De stora arbetsgivarna finns idag inom handel 
och kommunikation. 35 000 invånare och 25 000 
arbetsplatser! Tack vare flitiga ungdomar och andra 
från Sverige klarar man av servicen inom kommu-
nen, som heter Ullensaker.

Efter härliga dagar bland nyfunna vänner vände vi 
hemåt via en rundvandring i Oslo och besåg Opera-
huset och Akers brygge förstås. Fyllda av glädje och 
alla upplevelser kan vi nu verkligen se framemot att 
få ta emot många vänner från Jessheim i vår då de 
kommer till oss i Katrineholm. Vi planerar för fullt!

Margareta Palmgren, klubbpresident

Ja, så har det äntligen blivit av! I flera år har vi i 
Katrineholms IWC  brevväxlat med vår vänklubb 
Jessheim, strax norr om Oslo. Convention i Köpen-
hamn blev dock en vändpunkt då vi där träffade ISO 
från just Jessheim under galamiddagen. Nu skulle här 
bli ändring i kontakterna – vi måste ordna med ett 
besök.

Datum blev bestämt och i slutet av april tog fem 
damer från vår klubb tåget mot Norge. Trevlig tur. 
Jessheimklubben hade flyttat sitt månadsmöte för 
vår skull. Vi blev närmare 30 personer som möttes 
och fick många möjligheter till ”försystring” innan 
mötesförhandlingar tog vid. Vi hälsades välkomna av 
president Jenny Laake och under högtidliga former 
utbyttes också klubbarnas standar. Ett föredrag hölls 
av en optiker, som berättade om hur man verkade i 
Afrika och undersökte syn och delade ut insamlade, 
begagnade glasögon från Norge. Denna verksamhet 
har egentligen startat i Sverige för flera år sedan. 
Efter ett trevligt möte vandrade vi hemåt ledsagade 
av några av våra värdinnor. Nästa morgon hämtades 
vi för färd till Eidsvollsbyggnaden, en gammal herr-
gård, där norsk grundlag författades för drygt 200 år 
sedan. På kvällen hade man ordnat en mycket trevlig 
middag hemma hos en av medlemmarna. 

En f. d. medlem, Turid Smestad Jacobsen, höll en 
enastående trevlig och informationsrik presentation 
av Jessheim och trakten däromkring genom århund-

TANDLÄKAREN BAKOM MUTOMO-PROJEKTET

Tandläkaren Sten Kvarfordh har varit hos Uppsala 
IWC och berättat om sitt framgångsrika  Muto-
mo-projekt. Mutomodistriktet ligger 23 mil sydost 
om Kenyas huvudstad Nairobi och 35 mil från Mom-
basa, ”in the middle of Nowhere”, som Sten sa. Det 
bor en kvarts miljon människor där.  De flesta, 70%, 
lever under existensminimum, 1,25 USD. Många 
barn är föräldralösa. 

De löper risken att behöva prostituera sig för 
att överleva. Det finns inga industrier i Mutomo 
och jordbruken är små och magra. Svält är ett stort 
problem.

Sten Kvarfordh, arbetade år 2001 för första 
gången som volontär på Mutomo Mission Hospital, 
då som tandläkare i Läkarbankens regi. Sten insåg 
snart att här var mycket att göra! Det utvecklades 
till en ”heltidshobby”. Rotary-klubbar i D2350 och 
D2370, privatpersoner och företag sponsrade. Verk-

Foto Chatarina Jonsson, ISO

samheten växte och omfattar idag ett flertal olika 
projekt. Sten Kvarfordh gör en fantastisk insats och 
man kan inte annat än beundra hans engagemang. 

Gertrud Anderberg, sekreterare
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Martina Engstrand , områdespolis i Vetlanda-Sävsjö.

I april hade Vetlanda IWC besök 
av Martina Engstrand, områdes-
polis i Vetlanda-Sävsjö.

Hennes uppgift är bl.a. att 
kartlägga problem i kommunen, 
vara länk mellan polis, skola och 

socialförvaltning. 
Hon arbetar nära 

ihop med assisteter 
på fältet och träffar 
regelbundet affärs- 
idkare. Sverige är 
självförsörjande av 
narkotika och bruket 
kryper ner i åldrarna. 
Mest används can-
nabis på Höglandet, 
fast det förekommer 

POLISEN I VETLANDA

Vart sjätte år träffas distrikten 4, 239 och 240  på 
svensk mark, vart sjätte år på engelsk. I maj i år var 
det svenskornas tur att resa och hälsa på i Yorkshire.

 Vi var 31 medlemmar från D 239. Indelade i 
grupper erbjöds vi ett varierat och fullmatat pro-
gram på olika orter i trakten, bl.a. till Howard Castel, 

VÄNBESÖK I YORKSHIRE

Mottagning på Howard Castle, ett av Englands vackraste slott. Här bjöds 
på typisk engelsk mat t.ex. Yorkshire-pudding. Foto Ursula Hellberg.

På 67-årskalas hos Bingley IWC. Foto Anita Anderberg.

Halifax, Shibden Park, Airesborough, Bingley och 
Notton.

Vi hade en underbart trevlig resa till Yorkshire 
och hann uppleva mycket. Det är ett minne för 
livet. Vi har upplevt en gästfrihet som är enaståen-
de och våra värdinnor har på alla sätt försökt att  ge 
oss så mycket de kunde av sitt  härliga Yorkshire. 
Nu väntar vi på att få återgälda besöket och hoppas 
våra nyfunna vänner kommer till oss om tre år, 
rapporterar gruppen unisont.

också mycket amfetamin. Ungdo-
marna har en mycket liberal syn 
på narkotika. 

Ca 30 % av tjejerna på högsta-
diet har blivit utsatta/kränkta på 
nätet. Det finns fyra poliser i yttre 
tjänst stationerade på Vetlanda 
polishus och 6-7 utredare. 

Omorganisationen har skapat 
oro bland poliserna genom tuffare 
arbetsmiljö och låg lön. Martina 
trivs ändå bra med arbetet.  

Karin Ohlsson, 
v klubbsekreterare

TEHUSET I JÖNKÖPING FÖR UTSATTA KVINNOR

Jönköping IWC och Jönköping- 
Bankeryd IWC fick i våras infor-
mation om Tehusets verksamhet i 
Jönköping av föreståndaren Marie 
Anne Eklöf.

Mari Anne berättade inled-
ningsvis om Tehusens grundare 
Soheila Fors som kommer från 
kurdiska delen av Iran. Efter 
misshandel inom äktenskapet be-
slutade hon att viga sitt liv åt att 

underlätta för utsatta kvinnor. De 
flesta kvinnor inom tehusen kom-
mer från mellanöstern. Tanken 

med tehus går ut på att integrera 
kvinnor i det svenska samhället. 
Genom att skapa mötesplatser 
för invandrarkvinnor bryts deras 
isolering. 

Tehuset i Jönköping invigdes 
2014. Inom verksamheten bedrivs 
bl.a. utbildning och praktik. Tehu-
set i Jönköping har bakstuga och 
syrum. 

Kerstin Jacobsson
 

Tehusens grundare Soheila Fors. 
Foto EveLina Mörnefält Ek, ST.
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Bokslut SIWR och IW‐nyĥ verksamhetsåret 1 juli 2015 ‐ 30 juni 2016

Resultaträkning 2015/16 2014/15 Balansräkning 2015/16 2014/15

Intäkter Not Tillgångar Not
Medlemsavgi├er IIW 1 210 864 188 258 Inventarier 0 3 791
Medlemsavgi├er SIWR 1 131 790 133 845 Interimsfordringar 35 992 25 952
Prenumeraĕoner IW‐Nyĥ, svenska 2 219 500 222 100 Bank SIWR 32575 32 575
Prenumeraĕoner IW‐Nyĥ, utländska 2 338 160 Bank IW‐nyĥ 15377 179 279
Intäkter matriklar 127 830 129 180 Bankgiro SIWR 193 030 65 469
Försäljning rosenkort 3 20 390 17 694 Bankgiro IW‐nyĥ 0 66 227
Intäkter directory, consĕtuĕon 4 047 3 694 Plac konto 501 620 501 620
Registeravgi├er 4 87 860 89 230 Fond konto 1 404 103 404
Övriga intäkter 5 925 4 670
Gåvor( Filippinerna) Malawi 46 149 Fonder i SEB 7 311 645 210 500
Inbet EM 82 287
Räntor, utdelning 8 269 4 666 Summa 1 091 643 1 188 817
Summa intäkter 808 840 921 933

Eget kapital och skulder
Kostnader Eget kapital 916876 979464
Medlemsavgi├er IIW 1 203 193 185 491 Årets resultat ‐48557 ‐62589
Tryckkostnad IW‐Nyĥ 125 110 127 019 Convent/Rallyfond 15529 529
Inköp Directory 4 232 3 876 Avsaĥ Invest 26149 26953
Inköp Rosenkort 3 6 254 5 875 Avsaĥ sĕpendier 59852 48826
Matrikelkostnader 126 143 137 269 IT‐Konto 119 498 144 934
Distribuĕon IW‐Nyĥ 56 349 55 878 Förutbet avg  infomöte 5 100 50 700
Register‐ och hemsideskostnader 4 84 375 86 157
Arkivkostnader 403 Summa 1 091 643 1 188 817
Hjälpprojekt, kostnader 2 745
Kontorskostnader 2 923 3 258
Telefon, e‐post, porto 5 7 345 16 019
Avgi├er bank, plusgiro 210 1 930
Inköp varor, kort, emblem m.m. 7 302 1 992
Uppvaktningar 460 429
Rådsmöten 66 125 52 558
VU‐möten 33 660 33 074
Matrikel,arkiv. och IW‐Nyĥs red omkostn. 17 065 33 665
Distriktsbesök 13 804 14 092
Informaĕonsmöte 10 33 666 41 518
Utbildning av IT‐funkĕonärer
Convenĕon,Rally m.m 12 15 000 5 277 ,
Övriga möten för RP 6 736 0
NR deltagande i Nordic  och European meeĕng 11 17 377 9 20 438
Trycksaker, info‐ och PR matr. 2 694 0
Övriga kostnader 5 479 2 651
Avskrivningar 6 3 791 10 012
Avsäĥningar 17 701 14 891
Utbetal( Filippinerna) Malawi 0 46 147
Utbetalt EM 0 82 264
Skaĥ
Summa kostnader 857 397 984 525

Resultat ‐48 557 ‐62 592

Noter och ĕlläggsupplysningar (alla belopp i SEK)
1.   Antal inbetalda medlemsavgi├er under
verksamhetsåret uppgår ĕll 4439 varav 94 1.  Hel avgi├ ĕll IIW har under året varit SEK 48, ĕll SIWR SEK 30 och registeravgi├  SEK 20. Halv avgi├ SEK 24, 15 resp. 10.
2.   Hel prenumeraĕonsavgi├ för IW‐nyĥ har under året varit SEK 50 och SEK 80 för utlandsboende. Halv avgi├ SEK 25 resp 40.
3.   Neĥo mellan försäljning och inköp av rosenkort avsäĥs ĕll sĕpendier. 
4.   Neĥot mellan registeravgi├ och registerkostnader har avsaĥs ĕll IT‐Konto .
      Kostnader för IT‐utbildning + IT ansvarig + Webmasters kostnader har debiterats IT‐kontot 25436 kr
5.   I kostnaden ingår bl a schablonersäĥningar ĕll VU  samt portot för alla tackkort avseende hjälpprojekten.
6.   Avskrivningar på inventarier har gjorts med kvarvarande värde
7.   Fonder i SEB  SKY Harbor US Short Duraĕon High Yeild,Strategi Defensiv Lux och Dynamisk Räntefond Lux
      Det mesta av SKY Harbor US Short fonden har sålts av och överförts ĕll de båda andra fonderna
8.   Räntor och utdelning fonder
9.   NP soch RP:s övriga  kostnad
10. Beslut om aĥ subvenĕonera Kostnad 10 000 kr Ej kostnad medräknad för IT‐utbildning                          
11.NR deltagande i Nordic  och European meeĕng
12. Avsäĥning ĕll Convenĕon
CN 2016‐07‐27

Bokslutet verksamhetsåret 2015-2016

FONDERADE MEDEL TÄCKER UNDERSKOTT
Den ekonomiska redovisningen för 2015-2016 är 
klar. Fullständigt material (inkl. revisionsberättelse) 
finns på Hemsidan.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har 
aktiviteten bland klubbar och distrikt varit minst lika 
omfattande som tidigare. Däremot har flera klubbar 
tvingats upphöra och antalet medlemmar minskat. 
Färre antal medlemmar innebar minskade intäkter 

Noter och tilläggsupplysningar (alla belopp i SEK)  
Antal inbetalda medlemsavgifter under verksamhetsåret uppgår till 
4 439 varav 94 har betalat halv avgift.        
 
1.  Hel avgift till IIW har under året varit SEK 48, till SIWR SEK 30 och 
registeravgift  SEK 20. Halv avgift SEK 24, 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 + IT ansvarig + Webmasters
kostnader har debiterats IT-kontot 25 436kr. 
5.   I kostnaden ingår bl a schablonersättningar till VU  samt portot för 
alla tackkort avseende hjälpprojekten.    
6.   Avskrivningar på inventarier har gjorts med kvarvarande värde. 
7.   Fonder i SEB  SKY Harbor US Short Duration High Yeild,Strategi.
Defensiv Lux och Dynamisk Räntefond Lux. Det mesta av SKY Harbor. 
US Short fonden har sålts av och överförts till de båda andra fonderna. 
8.  Räntor och utdelning fonder.    
9.  NR:s och RP:s övriga  kostnader.   
10.  Beslut om att subventionera. Kostnad 10 000 kr. Ej kostnad 
medräknad för IT-utbildning.                           
11.  NR:s deltagande i Nordic  och European meeting.   
12.  Avsättning till Convention.

och ett underskott (ca 50 000 kr). Underskottet täcks 
av fonderade medel. För att undvika fortsatta under-
skott och kunna bedriva en aktiv verksamhet höjdes 
medlemsavgiften i våras. Budgeten för verksamheten 
2016-2017 är därmed i balans.

Insamlade medel enligt "rosenstaplarna" uppgick 
till 316 409 kr. Till detta kan läggas ca 500 000 kr som 
lämnats till lokala hjälpprojekt.
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Verksamhetsberättelse för Svenska Inner Wheel 
Rådet (SIWR) 1 juli 2015-30 juni 2016.
Organisationsnummer 802011-6417.

Världspresident Charlotte de Vos-motto Unique & United

Svenska inner Wheel Rådets sammansättning:

Rådspresident  Birgitta Lundehed

Immediate past rådspresident/     

Nationalrepresentant/RISO Kerstin Jonson 

Vice rådspresident/  

Vice nationalrepresentant Margareta Wesslau

Rådssekreterare  Birgitta Gleerup

Rådsskattmästare  Christina Nylander

Distriktspresidenter

D 232   Pia Elmgren

D 233   Ingrid Vestin Forsgren

D 234   Lena Watz

D 235   Ann-Christine Edin

D 236   Britta Söderlund

D 238   Gunilla Haglund

D 239   Annika Månsson

D 240   Birgitta Lindskog

D 241   Gunilla Blomqvist

Revisorer    

Tuovi Ingemansson Jönköping-Huskvarna IWC

reviderar SIWR, Inner Wheel Nytt  

Helena Rydh  Jönköping-Huskvarna IWC

reviderar nationellt projekt Narkotikabekämpning

nationellt projekt IW-doktorn, internationellt projekt Happier 

Futures –better lives Garissa

Revisorssuppleanter  

Margareta Nilsson  Skövde IWC

Mary Persson  Skövde IWC

Redaktör för Inner Wheel Nytt  

Anita Nordqvist,   Eskilstuna Fors IWC

Matrikelredaktör   

Anita Kirkegaard,   Lidingö IWC tom 2016-01-26

Barbro All Brorsson,  Sigtuna-Arlanda IWC 

   fr o m 2016-01-27

Arkivarie    

Inga-lill Söderberg,  Sundsvall-Skön-S:t Olof IWC

Webmaster    

Elisabeth von Friesendorff,  Lund IWC

IT-samordnare   

Margareta Westesson,  Göteborg Norra IWC
Organisation 
Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR) är en organisation för 

samordning och samverkan mellan Inner Wheel Sverige och 

International Inner Wheel (IIW). SIWR förvaltar och admi-

nistrerar gemensamma insamlingsprojekt, ger ut tidskriften 

Inner Wheel Nytt (IW-Nytt) och publicerar på Svenska Inner 

Wheels hemsida www.innerwheel.se. Inner Wheels värde-

grund är vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse.

Vid verksamhetsårets början 1 juli 2015 var antalet medlem-

mar 4.246. Vid verksamhetsårets slut 30 juni 2016 var antalet 

medlemmar 4.057 i 95 klubbar. Under verksamhetsåret har 

sex klubbar upplösts, nämligen  

Tumba IWC i D 235 

Visby IWC i D 235 

Eslöv IWC i D 239 

Malmö IWC går samman med Malmö-Limhamn-Slottsstaden 

IWC till Malmö-Limhamn Slottsstaden IWC i D 239 

Växjö-Tegnér IWC i D 240 

Motala IWC i D 241 

Under verksamhetsåret har olika klubbar fått totalt ca 200 

nya medlemmar. 

Följande avgifter har tagits ut: 

årsavgiften till SIWR  30 kr per medlem 

registeravgift   20 kr per medlem 

avgift till IIW   48 kr per medlem beroende på 

pundet som är värderat till £ 13,50 

Inner Wheel Nytt  50 kr per medlem för fyra nr

Informationsmöte

Informationsmöte för nya distriktsfunktionärer och utbild-

ning för distriktens IT-samordnare ägde rum i Frösundavik, 

Solna 15-16 augusti 2015 med totalt 45 deltagare. 

Huvudtema vid informationsmötet var information om SIWRs 

olika projekt och stipendium enligt följande: 

Narkotikabekämpning Kerstin Jonson 

IW-doktorn Karin Håkansson, Rotary läkarbank 

Garissa Louise  Linder styrelseledamot i Garissa 

Stipendium Silviasjuksköterska Marie Larsson

Rådsmöten 

Rådsårsmöte hölls i Örebro 6-8 november 2015.  

Arrangör Lena Watz från D 234.  

 

Rådsmöte hölls i Stockholm på Järva krog 8-10 april 2016 

även med inkommande distriktspresidenter.  

Arrangör Ann-Christine Edin från D 235

.
Rådets arbetsuppgifter under verksamhetsåret 

Rådspresidentens 

• ansvarat/ordförande för rådsårsmöte i Örebro och råds-

möte i Stockholm

• skrivit föredragningslistor till rådsmötena tillsammans 

med rådssekreteraren

• ordförande för tre VU-sammanträden i samband med 

rådsmötena och informationsmötet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016
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• ansvarat/ordförande för informationsmöte i Frösundavik

• deltagit i sex distriktsmöten (D 232, D 234, D 235. D 238, 

D 239 och D 241) och VU-möten

• deltagit i presidentskifte i D 240 och VU-möte

• besökt Mariehamns IWC på Åland

• deltagit i Tullverkets nomineringsmöte av årets narkoti-

kasökhund

• deltagit i prisutdelningen till årets narkotikasökhund 

med förare på hundmässan i Älvsjö

• deltagit i 50-årsjubileum för Hörby IWC och 40-årsjubi-

leum för Alingsås-Vårgårda-Lerum

• tillsammans med rådsskattmästare och vice rådspresi-

dent tagit fram budget för verksamhetsåret 2016-2017

• deltagit i tre styrelsesammanträden med Rotary Läkar-

bank (IW-doktorn)

• haft kontakt med ordföranden i hjälpprojektet Garissa

• haft kontakt med projektansvarig för projektet narkoti-

kabekämpning

• besökt Kungsbacka IWC med anledning av problem med 

ny styrelse

• besökt Linköping tillsammans med distriktpresidenten 

för D 241 angående problem med avsaknad av ny vice 

distriktspresident 

• skrivit PM till distriktspresidenterna

• skrivit ledare i fyra IW-Nytt

Vice rådspresidentens uppgifter

• ersatt rådspresidenten vid distriktsårsmöte och VU-mö-

te i Ludvika för D 233

• deltagit i två distriktsmöten (D 235 och D 236) med 

förberedande VU-möte 

• deltagit i rådsårsmöte i Örebro och rådsmöte i Stock-

holm

• deltagit i informationsmöte i Frösundavik

• tackat för medel som satts in av enskilda personer och 

Inner Wheel-medlemmar på 

• kontona för Narkotikabekämpning, IW-doktorn och 

Happier Futures-better lives Garissa

• varit projektansvarig för stipendierna till Silviasjukskö-

terskor och Silviasystrar

• besökt Stiftelsen Silviahemmet och informerat om Inner 

Wheel och stipendierna vid terminsstarter i augusti 

och september samt offentliggjort stipendiat på Silvia 

Academy Day

• haft ett flertal möten i stipendiekommittén med stiftel-

sens chef Wilhelmina Hoffman

• deltagit i Stiftelsen Silviahemmets 20-årsjubileum vid 
vilket stipendiet till en Silvia-sjuksköterska utdelades

• förberett informationsmötet i augusti 2016 genom 

offertförfrågningar

• inbjudit till informationsmötet

Immediate past rådspresident/Nationlrepresentant/RISOs

• upprätthållit de internationella IW-kontakterna 

• rapporterat till och från International Inner Wheel (IIW) 

• ombesörjt översättning av protokoll från Executive Me-

eting och Governing Body Meeting (översättning gjord 

av Ingrid Vestin Forsgren distriktspresident i D 233)

• korrespondens med Headquarter (HQ)

• översänt till HQ översatta protokoll från rådsmötena

• lämnat rapport om hjälpprojekten till HQ

• vidarebefordrat översatta handlingar från HQ till VU, 

distrikten, klubbarna och hemsidan

• deltagit i European Meeting och Nordic Meeting

• skrivit artiklar till samtliga IW-Nytt

• korrespondens med samtliga distrikt

• skrivit åtta rapporter/brev till DISO och lagt på hemsidan 

samt hållit kontakt med DISO

• deltagit i VUs tre styrelsesammanträden, två rådsmöten 

och ett informationsmöte

• rapporter med foton från klubbar har översatts till eng-

elska och sänts till IIW Editor/Media Manager för utlägg 

på IIWs hemsida och Magazine

• närvarit vid Anita Kierkegaards begravning

• varit den nya Matrikelredaktören behjälplig, begärt in 

offerter, korrekturläst och haft kontakt med tryckeri-

et i samband med tryckning av Matrikel, Stadgar och 

Handbok

Rådssekreteraren

• har skrivit protokoll från rådsårsmöte i Örebro och 

rådsmöte i Stockholm

• har skrivit protokoll/minnesanteckningar från tre 

VU-sammanträden

• medverkat vid upprättandet av föredragningslistor

• skickat kallelse till rådsmötena

• haft kontakt med webmaster för införande av protokol-

len på hemsidan

• allmänna sekreterargöromål innefattande kontakter 

med distrikt, klubbar och medlemmar

Rådsskattmästaren

• har fört löpande bokföring, bevakat in- och utbetalning-

ar och ombesörjt utbetalningar

• inom och utom Sverige

• beställt och betalat Directories för kommande 

verksamhetsår enligt beställning

• upprättat aktuella rapporter rörande ekonomi, hjälppro-

jekt och försäljning av rosenkort

• distribuerat medlemsbrev till distrikt och klubbar

• skickat informationsbroschyrer till klubbar och distrikt

• skickat 50-årsband till jubilerande klubbar

• skickat Stadgar-handbok till klubbar

• sålt IW-nålar till klubbar och distrikt

• bevakat fonderna, sålt fonden Sky Habor US Short och 

överfört medlen till de övriga fonderna 

• upprättat budget för kommande verksamhetsår tillsam-

mans med rådspresidenten och vice rådspresidenten

• avslutat IW-Nytts bankgiro och bankkonto samt överfört 

pengarna till SIWRs konton
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• deltagit i informationsmötet i Frösundavik och rådsårs-

möte i Örebro och rådsmöte i Stockholm

• besökt D 239 i Helsingborg i samband med distriktsmöte 

för ekonomisk förklaring

• kontakter via post, mail och telefon med distrikt och 

klubbar 

Redaktören för IW-Nytt

• har redigerat och ansvarat för fyra nummer av IW-Nytt

• har samarbetat med tryckeriet för tryckning och distri-

bution av tidningen

• har haft löpande kontakt med distriktsredaktörerna

• har varit adjungerad vid informationsmötet på Frö-

sundavik och rådsmötet i Stockholm

Matrikelredaktören

Anita Kierkegaard avled efter en kort tids sjukdom; Barbro All 

Brorsson ersatte

• har haft kontakt med tryckeriet avseende allt innehåll i 

matrikeln

• har lämnat uppgifter till IW-Nytt om både nya och avlid-

na medlemmar 

Rådsarkivarien

• har skött rådets arkiv

• har informerat Riksarkivet att Inner Wheel ska ha ett 

helt öppet arkiv

• har varit adjungerad vid informationsmötet i Frösunda-

vik och distriktsårsmötet i Örebro

IT-samordnaren

• har haft IT-utbildning för distriktens IT-funktionärer i 

samband med informationsmötet i

• augusti; distrikten har sedan på olika sätt fortsatt utbild-

ningen bland klubbarna

• konstaterar att många klubbar är aktiva med att lägga 

ut information på egen hemsida medan andra ännu inte 

börjat

• konstaterar att medlemmarnas intresse att läsa på hem-

sidan fortfarande är lågt; färre än 

• 2.000 unika inloggningar görs per månad, dvs en person 

räknas bara en gång

• bistått rådet med diverse statistik över medlemsutveck-

lingen samt hjälpt till vid framtagning av matrikeln 

• svarat på frågor angående IT-systemen från distrikt och 

klubbar

• har varit adjungerad vid informationsmötet i Frösunda-

vik och rådsmötet i Stockholm

Webmaster

• har ansvarat för att hålla hemsidan aktuell och uppda-

terad

• lämnat support till distrikt och klubbar

• gjorde vid informationsmötet i augusti en enkät till del-

tagarna rörande användningen av hemsidan

• resultatet av enkäten presenterades vid rådsårsmötet: 

svaren ha använts för att förbättra hemsidan

• kontrollerar regelbundet ”Kontakt” på hemsidan och 

fördelar eventuell post till respektive förmodad adressat

• har varit adjungerat vid informationsmötet i Frösundavik 

och rådsårsmötet i Örebro 

Hjälpprojekt

• Det nationella projektet Narkotikabekämpning löper 

på tre år t o m 30 juni 2019. Ny projektledare är Kristina 

Anderson, Jönköping-Huskvarna IWC.

• Det nationella projektet IW-doktorn löper tills vidare.

• Det internationella projektet Happier Futures-better 

lives, Garissa löper till nästa Convention Projektledare 

är Birgitta Lundehed.

Stipendium

SIWR delar varje år ut 10.000 kr i stipendium till vardera en 

Silviasjuksköterska och en

Silviasyster enligt ett avtal med Stiftelsen Silviahemmet. 

Avtalet löper på tre år t o m 30 juni 2019. Ny projektledare är 

Gunilla Thorstensson, Enköping IWC.

Inner Wheel inbjöds att delta i det högtidliga firandet av Stif-

telsen Silviahemmets 20-årsjubileum på Karolinska Institutet 

i drottning Silvias närvaro. Nya projekt presenterades, nya 

Silvialäkare dekorerades och flera stipendier utdelades. Inner 

Wheels stipendium till Silviasjuksköterska 2016 delades ut 

och Inner Wheel fick möjlighet att tacka för gott samarbete 

med Stiftelsen under året.

Stipendiet till Silviasyster 2016 kommer att delas ut i augusti 

2016. 

Följande rådsuppdrag för 2016-2017 har bekräftats av SIWR

Rådspresident  Margareta Wesslau

Vice rådspresident  Ingelög Wyndhamn

Im past president/  Birgitta Lundehed

Nationalrepresentant/RISO  

Rådssekreterare  Birgitta Gleerup

Rådsskattmästare  Lena Nennefors

Redaktör för IW-Nytt Kerstin Jonson

Arkivarie   Inga-lill Söderberg

Matrikelredaktör  Barbro All Brorsson

Webmaster  Elisabeth von Friesendorff

IT-samordnare  Margareta Westesson

   Mölnlycke 30 juni 2016
                                                        

Birgitta Lundehed  Pia Elmgren                                        
Gunilla Haglund   Kerstin Jonson  
Ingrid Vestin Forsgren          Annika Månsson
Margareta Wesslau Lena Watz                                           
Birgitta Lindskog  Birgitta Gleerup  
Ann-Christine Edin                Gunilla Blomqvist
Christina Nylander  Britta Söderlund
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Konton för SIWRs 
nationella och internationella hjälpprojekt

IW-doktorn  PlusGiro 29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro  6  12 05-1
Garissa   PlusGiro 11 00 08-0

KONTON HJÄLPPROJEKT

INNER WHEEL NYTT

Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: 
Rådspresident Margareta Wesslau
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75

Manusstopp nästa nummer 
nr 4/2016 –  24 oktober 2016.

www.innerwheel.se

Rosenkorten beställs hos 
Gertrud Anderberg, 
Videvägen 12, 756 53 Uppsala.
gertrud.anderberg@telia.com, 018-3208 25. 
Korten säljs i buntar om 8 stycken för 80 kr/bunt. 
Eventuellt porto tillkommer.
Överskottet går till Inner Wheels stipendiefond för 
utbildning i demensvård vid Silviahemmet.

ROSENKORT!
Ann-Christine Edin, 
Stockholm Ekerö IWC, 
har bokmärken till försäljning.

Överskottet går till bekämpning  
av kvinnlig könsstympning.

Pris 20 kr/st
Kontakta Ann-Christine på 
070-769 09 70 alt ach.edin@tele2.se

BOKMÄRKEN!

INSAMLADE MEDEL 1/7 2015 - 30/6 2016

= 10 000 kronor

   167 468 kr              85 742  kr         63 199 kr
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SIWRS HJÄLPPROJEKT

TOUCH A HEART!
Vår nya internationella president heter Oluyemisi 
Alatise. 

Hon kommer från Nigeria och  är den första 
afrikanska IIW-presidenten. 
Hennes valspråk är "Touch a 
Heart". 

Temat är kopplat till vårt 
delmål Hjälpsamhet.  "Rör 
vid ett hjärta" d.v.s. visa 
vänlighet, var generös med 
din tid och med dina tillgång-
ar och visa vilja att hjälpa 
till. Men hennes tema har 
flera infallsvinklar. Läs hela 
hennes motivering på hem- 
sidan, på engelska eller i  
översättning.

VÄNSKAPSMÖTE  I GÖTEBORG
9–10 september 2017. Information följer. 



POSTTIDNING B
Vid obeställbarhet retur till
Barbro All Brorsson
Fågelsångsvägen1
193 32 Sigtuna

RÅDETS VU 2016-2017

DISTRIKTSPRESIDENTER 2016-2017

Från vänster: rådssekreterare Birgitta Gleerup, past rådspresident/nationalrepre-
sentant/RISO Birgitta Lundehed, vice rådspresident Ingelög Wyndhamn, råds- 
president Margareta Wesslau, rådsskattmästare Lena Nennefors.  
          Foto Anita Nordqvist.

D 233
Annkatrin Forsling

D 234 
Elisabeth Sahlander

D 235
Christina Asplund

D 236
Lena Gergils Almqvist

D 238
Anna-Lena Mäkitalo-Otterberg

D 239 
Agneta Larsson

D 240
Britt Gars Petersson

D 241
Gunilla Blomqvist

D 232 
Ulla Bergqvist 


