
Ovanligt presidenttätt i 

Skillinge 
Det bor just nu ovanligt många presidenter i Skillinge. 

Inner Wheelarna Annika Månsson och Elisabet Lekås 

brinner för sin organisation. 
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Foto: Emma Lawesson 

Par i presidenter. Och båda från Skillinge. Annika Månsson har valts till president i 

Inner Wheels distrikt och är under ett år bas över 18 skånska klubbar. Elisabet 

Lekås är president i den lokala Simrishamnsklubben. 
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FAKTA 

Inner Wheel 

Startade 1924 som en organisation för rotarianernas kvinnor, men är sedan 2012 fristående från Rotary. 

Antal medlemmar: 4 600 i Sverige och 100 000 i världen. 

Motto: Vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. 

Har konsultativ roll i FN-organ. 

Vi träffas hemma hos Annika Månsson - en hängiven Inner Wheel-kvinna som fått 

förtroendet att vara distriktspresident över 18 skånska klubbar. Elisabet Lekås heter 

kvinnan som blivit president för den lokala Simrishamnsklubben. 

– Det är unikt. Att en klubb har två presidenter och att båda bor i samma by, 

skrattar Annika Månsson. 

Hon var ytterst tveksam innan hon tackade ja till uppdraget, men ångrar sig inte en 

minut nu i efterhand. 

– Jag blev tillfrågad flera gånger och sade nej, inte minst beroende på många och 

långa resor. Men sedan min man, som är rotarian, lovade köra för mig blev beslutet 

lätt. Alla kan ta uppdrag, alla gör på sitt sätt och inget sätt är fel, sa en klok kvinna i 

Inner Wheel en gång. 

Inner Wheel stödjer varje år projekt både lokalt och globalt. Bland dem som fått 

hjälp på nära håll kan nämnas kvinnojouren, Nattvandrarna, Scen Österlen och en 

barnmorska i Malmö som hjälper unga gravida kvinnor som behöver det 

nödvändigaste till sitt barn. 

På det nationella planet har organisationen bland annat bidragit till inköp av 58 av 

tullverkets sökhundar för narkotika, vapen och bomber. 

– Vi har också Inner Wheel-doktorn som ett av våra projekt och vi ger möjlighet att 

söka stipendium för utbildning till Silviasystrar inom demensvården. 

Även internationellt stödjer Inner Wheel projekt, som till exempel stiftelsen Garissa 

i Kenya. 

– Vi arbetar mot barnäktenskap, könsstympning och våld mot kvinnor. Vi arbetar 

också för kvinnors rätt till egen ekonomi, rätten till utbildning och rätten till ett 

självständigt liv. 

Organisationens medlemmar jobbar även med attityder i samhället. 



– Vill kvinnor ha mäns respekt måste kvinnor börja med att respektera varandra, 

säger Annika Månsson. Ändrar man sin egen attityd mot andra så smittar det av sig. 

Det kan handla om att ge en komplimang, att hälsa på någon som blivit ensam, att 

fråga någon som blivit sjuk hur det är och erbjuda sin hjälp. 

– När jag gick med blev jag alldeles tagen av vänskapen och hjälpsamheten bland 

medlemmarna. För mig som inflyttad gav det en tillhörighet och ett sammanhang, 

säger Annika Månsson. 

Liksom många andra föreningar brottas organisationen med en åldrande 

medlemsstock och hoppas kunna hitta nya och yngre kvinnor som kan bygga broar 

mellan generationerna. 

– Vi får ibland frågan varför vi inte släpper in män, men Inner Wheel menar att det 

behövs mötesplatser för bara kvinnor. 
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