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                               Motioner (M) och förslag (F) till SIWR 
                                    Beslut (B) tagna på Rådsmöten 
                                               Från H -07 till H -13 
                       
 
  
 

93 h-13 SIWR B § 32 European Meeting. Beslutades att stå som värd för 
EM i Malmö 3-6 juli 2014. RM 
beslutade om organisations-
kommitté och budget. 

European Meeting 

93 h-13 SIWR B § 31 Informationsmöte.  Infomötet kommer att äga rum 9-
11 augusti 2014 i Frösundavik, 
Solna. RM påpekade vikten av 

Info-möte 
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att kostnaderna för deltagarna 
subventioneras och att så många 
som möjligt från distriktens VU 
deltar. 

93 h-13 SIWR-VU B § 30 Tack.  Beslutades att ”tack” till klubbar, 
distrikt och privatpersoner för er- 
hållna medel tillföres arbetsgrup-
pen för utredning . 

Administrativ arbets- 
grupp 

93 h-13 
 

D 240 M/B § 25 Ekonomiska förhållanden i 
SIWR. 

RM beslutade att växelkursen 
ändras till kommande år och 
aktuell kurs per den 1 juli använ-
des. 
RM beslutade att ej ändra växel-
kursen för innevarande år. 
Betr. registeravgiften har denna 
fråga behandlats tidigare och tas 
ej upp på RM på nytt. 
RM bordlade frågan om disposi- 
tion av SIWR:s bankmedel. 

Motion 

93 h-13 D 236 M/B § 25 om standgeändring Förslag att utse nya ersättare för 
delegater vid distriktsmöten som 
har full rösträtt. 
RM avslog motionen 

Motion 

93 h-13 D 234 M/B § 25 klubb Västerås-S:t Ilian 
ang. användande av logotype. 

RM beslutade att Västerås-S:t 
Ilian får använda sitt lager av 
upptryckt material. Vid nytryck 
användes rätt färg och rätt 
placering av loggan. 

Motion 

93 h-13 D 233 M/B § 25 ang. kostnader. P g a ansträngd ekonomi skulle 
varje ”nivå” stå för sina egna 
kostnader vid besök i distrikt och 
klubbar. Se sid 267 i handboken. 

Motion 
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Praxis och vanligt är att klubben 
bjuder DP på matkostnaden och 
distriktet betalar för reskost-
naden. RM avslog motionen.  

93 h-13 D 233 M/B § 25 Delegerad rösträtt. Förslag att klubb skall ges 
rättighet att delegera sin rösträtt 
till SIWR för val av IIW-styrelse 
RM beslutade att avslå motionen. 
Varje medlem i klubbarna skall 
av demokratiska skäl själv ha rätt 
att fatta beslut. En rätt som inte 
kan överlåtas. 

Motion 

93 h-13 SIWR B § 21 SIWR:s informations-
material.  

RM beslutade att trycka en ny 
omgång av IW:s informations- 
folder. Beslutades att den nya 
omgången av foldern betalas av 
rådet. 

Informationsmaterial 

93 h-13 SIWR B § 20 Matrikel/Stadgar/ 
Handbok.  

RM beslutade att uppdra åt RP 
och vRP att göra en mindre 
revidering av handboken. 

Matrikeln 

93 h-13 SIWR B § 19 Convention Nästa Convention är den 7-9 maj 
2015 i Köpenhamn. 

Convention 

93 h-13 SIWR-VU B § 17 Administrativ arbetsgrupp.  a.RM beslutade att f o m 1 
januari 2014 ingår vRP Kerstin 
Jonson i arbetsgruppen. 
b.Beslutades att alla dokument 
lägges på hemsidan. Mottagaren 
meddelas att handlingen finns på 
hemsidan. 
c. RM beslutade att alla klubbar 
arbetar med ”Vision 2017” i 
distrikten med uppföljning på 

Adm. arbetsgrupp 
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nästa RM. 
d. RM beslutade att göra ett sam-
mandrag av ”Vision 2017” till 
Hemsidan. 

93 h-11 SIWR B § 16 Margarette Golding 
Avard/Bedge. 

RM beslutade att göra en rättelse 
i protokollet från RM i Lund med 
rätt beteckning för det heders-
tecken som utdelades till Birgitta 
Svensson. 
RM beslutade att informationen 
om HAB beskrivs tydligare i 
handboken. 

MGA 
Handboken 

93 h -13 SIWR B § 15 Silviasystrar - stipendier RM beslutade att ansöknings-
tiden för stipendiet förlängs till 
den 15 februari 2014. RM 
beslutade att anslå en affisch om 
stipendiet på skolans anslags-
tavla. RM beslutade att brev 
skickas till styrelsen för Sophia- 
hemmets högskola och ber om 
uppmärksamhet för våra 
stipendier till Silviasystrarna. 
a. Beslutade att under innevaran-
de verksamhetsår utdela 2 sti- 
pendier ett till en undersköterska 
och ett till en sjuksköterska. 
b. Varje stipendie skall vara på 
10 000: -. 
c. Utdelningen sker i det distrikt 
som är närmast stipendiatens 
hemort. Ev. kostnader tas från 
”Silviakontot” 

Silviasystrar – 
stipendier 
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93 h-13 SIWR-VU B § 14 Narkotikasökhund, IW-
doktorn, HAPPIER FUTURES. 

Bidrag till nämnda hjälpprojekt 
skall sättas in på IW:s konton till 
respektive ändmål. 

Hjälpprojekt 

93 h-13 SIWR B § 12.a Kostnader till CoW/RUM  Betalda och icke betalda kostna-
der godkändes. 

Ekonomi 

93 h-13 SIWR-VU B § 12.h Tullverkets jurysam-
manträde 

Beslutades att RP deltar i 
Tullverkets jurysammanträde. 

Ekonomi 

93 h-13 
 

SIWR B 
 

§ 12.j. Växelkurs Växelkursen för det brittiska 
pundet fastställes den 1 juli varje 
verksamhetsår och användes vid 
budgetberedningen. 

Ekonomi 

93 h-13  SIWR B § 12.k.Nordiskt Rally Beslutades att RP:s deltagarav -
gift vid Nordiskt Rally betalas av 
SIWR. 

Ekonomi 

93 h-13 IT-samordnare 
Webmaster 
 

B § 11.b.IT-frågor Beslutades att göra en ”lathund” 
för hur man loggar in på hemsi-
dan. 
Göra om blanketterna på hemsi-
dan med bara en blankett för 
varje ändamål. 
Lägga ut flera handlingar, bl a 
rådsmötesprotokollet som går att 
ta del av utan att logga in. 
Datum skrivs när handlingen 
lagts in. 
Tills vidare dölja bloggarna. 

Hemsidan 

93 h-13  SIWR-VU B § 11.c. Webmaster Beslutades att Elisabeth von 
Friesendorff vikarierar som web-
master under detta verksamhets-
år. 

Webmaster 

92 v-13 D 232 F § 66.6 Arkivering av handlingar Fråga ang. arkivering distriktens Arkivering 
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omfattande administrativa mate-
rial. 
Frågan tas upp på höstens Info-
möte. 

92 v-13 SIWR-VU B § 66.5. Margarette Golding  
Bedge 

Beslutade att till Birgitta Svens-
son överlämna MGB som 
uppskattning för allt arbete med 
hjälpprojektet ”Flickors 
Utbildning” 

Ekonomi 

92 v-13 SIWR-VU B § 66.3 PM för värddistrikt Beslutas att anta Kristina Anders-
sons förslag till PM. 

PM Möten 

92 v-13  SIWR-VU B § 66.2 Datum på handlingar. Beslutades att alla handlingar 
skall vara försedda med datum. 

Administration 

92 v-13 D 239 F § 66.1 Kostnader vid deltagan-
de i distriktsmöten och info-
möten 

Fråga: Kan någon utjämning ske 
av kostnader, särskilt för mindre 
klubbar, när medlemmar besöker 
distrikts- och info-möten?  
Beslöts att DP Gerd Lindström 
undersöker med distrikten hur de 
gör med ekonomiska bidrag vid 
möten. Rapport lämnas till RM 

Ekonomi 

92 v-13 SIWR B § 63 European Meeting  RM bekräftar att RP och vRP 
deltar i European Meeting. 
 

Möten 

92 v-13 D 240 M § 58.5 Aktivt Hedersmedlems- 
skap 

Förslag att klubbarna betalar av- 
giften för sina hedersmedlemmar 
livet ut. 
Denna fråga kan inte handläggas 
av RM.Distriktet får skriva en pro-
posal till kommande Convention 

Motion 
Proposal 

92 v-13 D 233 M § 58.4 Användande av 
Logotype 

Motion ang. IW-loggans använ-
dande tillsammans med logga för 

Motion 
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Happier Futures samt IW-
loggans placering på våra 
handlingar. 
Uppdrogs åt Kerstin Jonson att 
kontakta HQ i denna fråga. 

92 v-13 D 235 M § 58.3 Befattningstid för klubb- 
president. 

Beslutades att motionen skickas 
på remiss till klubbarna. 

Motion 

92 v-13 D 236 
D 234 

M 
M 

§ 58.2 Administration. 
§ 58.1 Tung administration och 
onödig byråkrati 

Rådsmötet beslutade att tillsätta 
en arbetsgrupp. Motionerna från 
D 234, D 236 tillföres arbetsgrup-
pen och går ut på remiss till klub-
barna. 

Adm. arbetsgrupp 

92 v-13 SIWR B § 52.d Narkotikasökhund, 
nationellt projekt 

Alla IW-klubbar har haft möjlighet 
att rösta på ett nytt nationellt 
hjälpprojekt eller en fortsättning 
på projektet ”Narkotikasökhund” 
Alla klubbar i D 232-239 + D 241 
samt 9 av 12 klubbar i D 240 har 
röstat på projektet ”Narkotikasök- 
hund”. RM beslutade att förlänga 
aktuellt projekt för perioden 
2013- 
07-01  -- 2016-06-30. 

Hjälpprojekt 
 
 
 

92.v -13 
 

SIWR B  § 52.5 Ev.gemensamt Nordiskt 
projekt 

RM konstaterade att det för tillfäl-
let är tveksamt med ett gemen-
samt nordiskt internationellt pro-
jekt. 

Hjälpprojekt 

92 v-13 SIWR 
Motion D 233 
till RM i Eksjö 

B § 52.4 Arbetsgrupp för det in- 
ternationella projektet 

Beslutades enligt motion D 233 
att tillsätta en arbetsgrupp för det 
internationella projektet.  
Till gruppen valdes Birgitta 
Lundehed .D 236 och Margareta 

Hjälpprojekt 
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Wesslau D 235. Gruppens upp-
gift är att hålla IW:s medlemmar 
informerade om projektet och 
följa upp detsamma. 

92 v-13 SIWR B § 52.2-3 Internationellt projekt 
– Happier Futures 

Av IW:s 109 klubbar har alla 
utom 2 röstat. Flest röster fick: 
Garissa     24 klubbar 
Fistula       22 klubbar 
Smile         21 klubbar 
Kamerum  19 klubbar 
RM beslutade om Garissa som 
sitt internationella hjälpprojekt för 
tiden 1 juli 2013 – 30 juni 2015. 
Beslutades att inbjuda Susanne 
Carlzon, ordf. i stiftelsen Garissa, 
till höstens Info-möte. 

Hjälpprojekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsmöte 

92 v-13 D 232, D 239, 
D 240 o D 233 

B § 51.b. Val till IIW Rådsmötet bekräftade att någon 
nominering från D 233 inte har 
skett. 
Rådsmötet konstaterade att en-
dast en giltig nominering fanns till 
boarden vilken var Chrisitne 
Berggren. 

Val till Board 
Direktor 

92 v-13 SIWR B § 49 ”Vision 2017” mål för 
Inner Wheel, 

Samtliga distrikt lämnade en 
lägesrapport om arbetet med 
”Vision 2017” från sina respektive 
distriktsklubbar. 
RM beslutade att gå vidare var 
och en i sitt distrikt med ”Vision 
20172. Rapport till höstens RM 

”Vision 2017” 

92 v-13 SIWR B § 48.a-c Matrikel – revidering 
och tryckning  

Beslutades att fortsätta trycka 
matrikeln med handbok och 

Handboken-
tryckning 
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stadgar. 
RM beslutade att tillsätta en ar- 
betsgrupp som korrekturläser 
förslag till revidering samt 
inhämtar ytterligare material 

 
Handboken- 
revidering 

92 v-13 SIWR B § 47.d IW - Ny historik Beslutades att uppdra år Kerstin 
Jonson att samla material om IW 
och lägga på hemsidan. 

Informationsmaterial 

92 v-13  SIWR B § 47.c Informationsfolder Beslutades att beställa 10 000 
foldrar. 

Informationsmaterial 

92 v-13 SIWR B § 47.a-b Framtagande av 
informationsmaterial  

RM beslutade att synpunkter på 
vår folder mejlas till Kristina 
Andersson. 
RM beslutade att tillsätta en 
arbetsgrupp som arbetar vidare 
med IW-foldern. 

Informationsmaterial 
 
 
Arbetsgrupp 

92 v-13 Rådets IT-
samordnare 

B § 45 Hemsida och medlems-
register 

Hemsidan är klar. Alla medlem-
mar och funktionärer finns med. 
Alla IT-funktionärer i distrikt och 
klubbar har fått utbildning. Vissa 
excelfiler som ligger till underlag 
för framställning av matrikeln 
saknas. 
RM beslutade att beställa de filer 
som saknas för ca 10 000: -, 

Hemsidan 
Matrikeln 

92 v-13 SIWR B § 44.a. Budgetförslag 
 
  

Rådsmötet fastställde upprättad 
budget. 
Rådsmötet beslutade att vissa 
omfördelningar får göras inom 
fastställd budgetram. 

Ekonomi 

92 v-13 SIWR B § 44.e Registeravgift  Rådsmötet beslutade att regis-
teravgift tas ut med 20: -

Ekonomi 
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/medlem. 

92 v-13 SIWR B § 44.i Jubileum och invigning Beslutades att RP får åka på de 
jubileer som hon blir inbjuden till. 

Ekonomi 

92 v-13 SIWR B § 44.j.2 Framtagande av 
matrikel 

Uppdrogs åt rådsskattmästaren 
att inom given budgetram på 
130 000:- ombesörja framta-
gande av kommande matrikel. 

Matrikel 

92 v-13 SIWR B § 44.j.3 Adjungerad till VU:s 
möte. 

Inkommande rådsskattmästaren 
önskade deltaga som observatör 
vid behandlingen av de ekono-
miska frågorna vid gårdagens 
VU-möte. 
RM beslutade att godkänna ink. 
Rskattm. deltagande i VU-mötet  
och stå för uppkomna kostnader. 

VU-möte 
Ekonomi 

92 v-13 SIWR B § 43.e Inköp av dator 
 
  

Beslutades att inköpa en dator 
för högst 10 000: - till rådsskatt- 
mästaren. 

Ekonomi 

92 v-13 SIWR B § 43.d Pundets kurs vid 
budgetberäkningen. 

RM beslutade att behålla 
växelkursen för pundet enligt 
lagd budget och godkänner 
därmed budgeten. 

Ekonomi 

92 v-13 SIWR-VU B § 43.c. Ang. schablonbidrag till 
VU:s medlemmar 

RM beslutade om ett schablon-
bidrag till VU:s medlemmar på 
1200 kr för täckande av 
småutgifter samt telefon. Större 
utgifter ersättes mot kvitto. 
RM beslutade om ett schablon- 
bidrag på 700 kr till övriga 
funktionärer. Större utgifter er-
sätts mot kvitto, 

Ekonomi 

92 v-13 SIWR-VU B § 43 b. Informationsmaterial RM beslutade att i budgeten re- Ekonomi 
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servera 10 000: - för att trycka 
upp 10 000 st 
informationsfoldrar. 

Informationsmaterial 

92 v-13         SIWR-VU B § 43 a. IW-Nytts pengar RM uppdrog åt Rskm. att flytta 
IW-Nytts pengar från plusgiro-
konto till bankkonto.   

Ekonomi 

91 h-12 D 235              F § 31 Ang standar/ tackbrev DP tog upp frågan om standar. 
Mall till tackbrev från D 235 
lägges på hemsidan. 

Info-material 

91 h-12   D 241 
SIWR-VU 

F/B  § 19 o § 31 Ang. informations- 
material 

SIWR beslutade enl § 19 att 
annonsera i IW-Nytt och på hem- 
sidan om hjälp med skapande av 
en info-broschyr. 
SIWR beslutade att uppdra åt 
vRP och IW-Nytts redaktör att 
formulera en annons 

Info-material 

91 h-12 D 240 F § 31 Regler för nya medarbe-
tare. 

Fråga varför inte regler för de 
nya IT-medarbetarna finns med i 
matrikeln. 
Svar: Beslut och besked från HQ 
var inte klart när matrikeln gick till 
tryck. 

Matrikeln 

91 h-12             SIWR  B § 29 Nordiskt Nationalrepre- 
sentantmöte. 

SIWR beslutade att NR deltar i 
NN i Sundsvall den 12 sept. 
2013. 

Möten 

91 h-12 SIWR B § 28 Nordiskt Rally 13-15 sept. 
i Sundsvall. 

Inbjudan har skickats till Nordiskt 
Rally. Världspresidenten har 
inbjudits. 
SIWR beslutade att NR deltar i 
rallyt i Sundsvall. 

Möten 

91 h- 12 D 234 o D 238 M § 25 ang. förlängd mandat- 
period.  

Motionen innebär en förlängning 
av befattningstiden på alla tre 

Svenska stadgar 
(Bye-Laws)  
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nivåerna. Detta innebär en änd- 
ring av våra Bye-Laws. 
SIWR beslutade att NP kontaktar 
HQ för handläggning av frågan. 

Handboken 

91 h-12 D 238 
VU/SIWR 

M/B § 25 ang. ändrad distriktsindel- 
ning 

Motiveringen till ändrad distrikts-
indelning är svårigheten att 
besätta distriktens VU-poster. 
Antalet klubbar per distrikt är 
ojämnt fördelat. 
VU avslog motionen bl.a.med 
tanke på att en omfördelning av 
distrikten medför omfattande 
arbete. Rådet avslog motionen. 

Svenska stadgar 

91 h-12 D 233 o D 241 F § 22 Nomineringar D 233 nominerar Kerstin Jonson 
till vRP/vNR. 
D 241 nominerar Christina 
Nylander till rådsskattmästare. 

Nominering 

91 h-12 DP/SIWR B § 21 ”Vision 2017” – mål för 
Inner Wheel, 

DP rapporterade hur långt 
klubbarna kommit med ”Vision 
2017” i sina respektive distrikt. 
Rådet beslutade att vi fortsätter 
arbeta vidare med ”Vision 2017” i 
distrikten med uppföljning till 
våren. 

”Vision 2017” 

91 h-12 SIWR B § 20 IT – funktionärer. Ett möte för distriktens IT-funk-
tionärer anordnas i samband 
med INFO-mötet. 

IT 

     

91 h-12 SIWR B § 20 Matrikeln  Många synpunkter och klagomål 
har framförts på matrikelns 
nuvarande utseende.  
Rådsmötet beslutade att 

Matrikeln 
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arbetsgruppen fortsätter med sitt 
arbete med revidering av 
matrikeln enligt arbetsgruppens 
uppgjorda förslag. 

91 h-12 SIWR /VU  
D 241 

B § 19 + § 31 ang. informations- 
material för Inner Wheel. 

VU planerar att annonsera i IW-
Nytt och på hemsidan och 
efterlysa någon som vill hjälpa till 
med förslag till en modern 
informationsbroschyr. 
Rådet beslutade att uppdra år 
vRP och IW-Nytts redaktör att 
formulera en annons enl. VU:s 
förslag. 

Informationsmaterial 

91 h-12                                                            SIWR B § 18 Margarette Golding Award Gudrun Engström, Södertälje har 
erhållit Margarette Golding 
Award för sitt oegennyttiga 
arbete under många år i Afrika. 
Rådet beslutade att rådssekrete-
raren tar in material om 
mottagare av MGA som lägges 
på hemsidan. 

MGA Hemsidan 

91 h-12 SIWR/VU B § 17 Silviasystrar - stipendier Ansökningstiden för stipendiet 
förlängs. Rådet beslutade att 
dela ut två stipendier á 5000: - 
vardera vid vårterminens slut 
2013. Ett stipendium till en 
undersköterska och ett 
stipendium till en sjuksköterska. 

Silviasystrar 

91 h-12 SIWR/VU B § 16.c, § 15.b Nytt Internatio-
nellt hjälpprojekt. HAPPIER 
FUTURES – Hjälp alla barn i 
världen nu. 

Distriktspresidenterna gav en 
lägesrapport från sina respektive 
distrikt. Beslut om nytt interna-
tionellt hjälpprojekt fattas på 

Hjälpprojekt 
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vårens RM. Varje IW-klubb får 
föreslå ett hjälpprojekt. En 
blankett har framtagits för 
ändamålet. D 232 föreslår 
tillsättande av en projektgrupp. (§ 
25). RM beslutade att skicka ut 
framtagen blankett till klubbarna. 
RM beslutade att tillsätta en 
projektgrupp som sammanställer 
inkomna förslag. I gruppen ingår 
Birgitta Lundehed D 236, 
Margareta Wesslau D 235 och 
vRP Kristina Andersson. 

91 h-12 SIWR B § 16 ang. 
Narkotikasökhundsprojektet 

Nuvarande projekt avslutas 2013 
06 30. RM beslutade att en blan-
kett skapas och skickas till 
klubbarna för röstning av hjälp- 
projekt. 

Hjälpprojekt 

91 h-12 SIWR B § 15 ang. hedrad medlem Uppmärksammas oklarheter i 
Constitution vad som gäller för 
hedrad medlem. Rådet uppdrar 
åt NR att kontakta HQ för besked 
om vad som gäller efter besluten 
på årets Convention. 

Constitution 

91 h-12 SIWR B § 13 ang. Tullverkets samman- 
träde. 

SIWR beslutade att RP deltar i 
Tullverkets kommande jurysam- 
manträde. 

Ekonomi 
Hjälpprojekt 

91 h-12 SIWR/IW-Nytt B § 12. b ang. rapport från 
skattmästaren 

Skattmästaren redogjorde för 
offerter avseende tryckning av 
IW-Nytt. RM beslutade att antaga 
offerten från AM-Tryck. 

Ekonomi 
IW-Nytt 

91 h -12  IT- B § 11 IT-samordnarens rapport Synpunkter har framförts på vår IT 
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samordnaren och förslag. 
§ 11.a IT-policy. 
 
 
 
§ 11.a ang. kostnader för  
utbildning av IT-funktionärer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11.a ang. öppenhet på hem-
sidan 
 
 
§ 11.a rekommendation avse-
ende roller 

IT-policy. RM beslutade om 
ändringar av ordalydelsen. Ny IT- 
policy kommer att finnas på 
hemsidan. 
 
Rådet rekommenderar att  
a/ rådet betalar kostnaden för 
utbildning av IT-funktionärer på 
råds- och distriktsnivå. 
b/ Distrikten betalar kostnaden 
för utbildning av klubbs IT-
funktionärer. 
c/ Klubbar och distrikt betalar 
kostnaden för IT-funktionärernas 
resor till utbildningen. 
 
Rådet uppdrog åt IT-samord-
naren att formulera ett förslag om 
öppenhet med registret. 
 
Rådet beslutade att klubbsekre-
teraren bör vara matrikelansva- 
rig i klubbarna. 

Hemsida 
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