
 

Inner Wheel Sverige                                                                                             Stockholm den 22 augusti 2016 

 

PM hösten 2016 

Distriktspresidenter och rådets VU 2016-2017 för kännedom och åtgärd 

 

Varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår präglat av vänskap, hjälpsamhet och internationell 

förståelse i en anda av gott och förtroendefullt samarbete! 

 

Årets internationella president Oluyemisi Alahtisi kommer från Nigeria. Efternamnet ska uttalas 

/ala:titji/. Hennes tema för året är ”Touch a heart” och hon förklarar på vår hemsida under 

nationalrepresentantens flik och på internationella hemsidan varför hon valt just det budskapet och 

hur hon tolkar det. 

IIW:s sekretariat: Från HEADQUARTER (HQ) sänds diverse instruktioner och information till 

distriktssekreterarna. De ska ta del av skrivelserna och tillsammans med distriktspresidenten ansvara 

för att informationen snarast kommer distriktens klubbar till del som information eller för åtgärd. 

Höstens möten 

Nordic Rally   16-18 september 2016 i Skagen, Danmark 

Råds(års)möte  11-13 november 2016 på Quality Hotel Vänersborg  

                                                     Värdinna: Lena Gergils Almqvist, DP 236 

VU-möte  10-11 november 2016 på Quality Hotel Vänersborg 

 

Vårens möten 

Budgetmöte  Lördagen 14 januari 2017. Plats meddelas senare. 

Rådsmöte   31 mars – 2 april 2017 i Lidköping. Anna-Lena Mäkitalo-            

                                                     Otterberg, DP 238 är värdinna.  

VU-möte  30-31 mars 2017    

 

PM för värddistrikt vid Rådsmöten finns att få från rådssekreteraren eller kan hämtas på vår hemsida 

under dokument. 

Motioner, dispenser, nomineringar, frågor och förslag från distriktsårsmötena ska skriftligen (helst 

på mail) vara rådssekreteraren med kopia till rådspresidenten tillhanda så snart som möjligt efter 

distriktsmötena dock senast den 1 november 2016. Allt ska skrivas på blanketter som finns att hämta 

på hemsidan för att vara giltiga. Det räcker inte enbart med utdrag ur distriktsmötesprotokoll. 
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Höstens distriktsårsmöten 
Nedanstående punkter 1-12 kommer att behandlas på höstens rådsmöte i Vänersborg. De ska därför 

också finnas med i distriktsårsmötenas föredragningslista för att behandlas och protokollföras.  

1. Beviljande av ansvarsfrihet för SIWR och Inner Wheel-Nytt 

SIWR:s och IW-Nytts verksamhetsberättelse för 2015-2016 med tillhörande balans- och 

resultaträkningar per 30 juni 2016 och revisionsberättelse kommer att finnas i IW-Nytt nr 3/2016. 

Handlingarna finns hos rådsskattmästaren. 

2. Nominering av rådspresident 2017-2018 

Distriktens VU bereder ärendet, tillfrågar och föreslår kandidat samt lämnar förslag till 

distriktskommittén. OBS! Kvalifikationer se stadgar SIWR §4. 

Om distriktet nominerar en kandidat ska detta protokollföras i en egen paragraf i 

distriktsårsmötesprotokollet och ett vidimerat utdrag av paragrafen skickas till rådssekreteraren med 

kopia till rådspresidenten. 

Befattningen nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år. 

3. Nationalrepresentant/RISO 2017-2018 

Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år. 

4. Nominering av vice rådspresident/vice nationalrepresentant 2017-2018 

Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år. 

5. Nominering av rådssekreterare 2017-2018 

Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid tre år. 

6. Nominering av rådsskattmästare 2017-2018 

Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid tre år. 

7. Nominering av redaktör för Inner Wheel-Nytt/Medieansvarig 2017-2018 

Utses årligen av SIWR. Befattningstid 5 år. 

8. Nominering av matrikelansvarig 2017-2018 

Utses årligen av SIWR. Befattningstid är fem år. 

9. Webmaster 2017-2018 

Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år. 

10. IT-samordnare 2017-2018 

Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år. 

Nuvarande IT-samordnare Margareta Westesson avgår den 30 juni 2017. 

11. Rådsarkivarie 2017-2018 

Utses årligen av SIWR. Befattningstid fem år. 

Nuvarande rådsarkivarie Inga-lill Söderberg avgår den 30 juni 2017. 

OBS! Om endast en kandidat nominerats till en befattning bekräftas nomineringen vid höstens 

rådsmöte. Om fler kandidater finns kommer röstsedlar att sändas till klubbarna för val. 

Distriktskommittéernas nomineringar ska skriftligen (helst på mail) vara rådssekreteraren med kopia 

till rådspresidenten tillhanda snarast efter distriktsårsmötena dock senast den 1 november 2016. 

OBS! Det räcker inte enbart med distriktsårsmötesprotokoll. 
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12. Godkännande av rådsmötesprotokollet 8-10 april 2016 i Stockholm                                               

                                                     

Information att föra ut till klubbar: 

Övriga val 

Val till IIW 2017-2018 ska vara IIW:s sekretariat tillhanda senast den 30 september 2016. 

Motioner till Convention 

Motioner till Convention 2018 i Melbourne ska vara IIW:s sekretariat (HQ) tillhanda senast den 12 

oktober 2016. Se flödesschema i Stadgar och Handbok sid 67. Enligt beslut Convention i Köpenhamn 

ska motioner sändas till distriktens VU för ev bearbetning och därifrån via nationalrepresentanten till 

HQ. Motioner ska röra en verklig förändring, inte enbart mindre korrigeringar av t.ex språklig karaktär. 

Beslut vid rådsmöte i Stockholm 8-10 april 2016, §52: 

Motioner lämnas endast till rådsmötet på hösten. Efter remissomgång till klubbar och distrikt beslutas 

motionerna på vårens rådsmöte. 

Således tas (årets enda) motion på remiss från Hässleholm IWC §52 ”Lånekonto” se bilaga 52:4 i 

protokoll RM 8-10 april 2016 efter remissomgång upp på vårens rådsmöte. Beslut från klubbar och 

distrikt behöver inte fattas förrän på vårens distriktsmöte. Motion samt SIWR:s förslag till juridisk text 

sänds ut av rådssekreteraren till DP för kännedom och distriktssekreterarna för åtgärd. Texten har 

tagits fram med anledning av SIWR:s förslag angående möjlighet för distrikt/klubb att erhålla ett 

återbetalningsskyldigt lån på en mindre summa i inledningsskedet av förberedelserna för mötet, så att 

planeringsgrupp ska kunna mötas för att lägga upp, koordinera och delegera insatser vid 

planering/genomförande vid stora arrangemang – t ex Vänskapsmöten och Rallyn - av icke 

stadgebundet möte öppet för alla medlemmar med eventuella medföljande. 

Beskyddare 

Hennes Majestät Drottning Silvia och Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Viktoria har båda 

avböjt att vara beskyddare för Inner Wheel Sverige. Tanken att ha en beskyddare är inte längre 

aktuell. 

Ändrade regler:  

Klubb- och distriktspresidenter kan få sitta två år på sitt uppdrag MED dispens. 

Vision 2017:  

Vision 2017 avslutades vid rådsmötet i Örebro redan 2015. På rådsmötet i Stockholm 8-10 april 2016 

beslöts att varje distrikt ska sammanställa sina dokument (dvs klubbarnas och egna dokument) 

rörande Vision 2017 och skicka dessa i god tid före rådsårsmötet i Vänersborg i november 2016 till 

past rådspresident / nationalrepresentant Bigitta Lundehed för redovisning på rådsårsmötet. 

VU-mötet 12 augusti 2016: 

Rapporter från distriktspresidenter och VU-medlemmar till Rådsmöten tas bort. Endast uppgifter 

utöver uppdragsbeskrivningen behöver dokumenteras. 

En ny flik ”Minnesord” har inrättats på hemsidan för nekrolog av avlidna medlemmar som utfört 

uppdrag för International Inner Wheel och/eller Svenska Inner Wheel Rådet. 

Informationsmaterial 

Nytt informationsmaterial (broschyr) är under utarbetande av Kerstin Jonson, redaktör och 

medieansvarig, och presenteras vid höstens rådsmöte i Vänersborg.  

Hemsidan 

På vår hemsida kan vi hämta mycket information och även komma in på Inner Wheels internationella  
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hemsida. Alla dokument finns att hämta under dokument. IT-samordnare Margareta Westesson 

kommer under hösten med ett nytt förslag till utformning av hemsidan. 

På hemsidan kommer ett flertal dokument att läggas upp efter önskemål från deltagarna vid 

Informationsmötet under fliken Informationsmötet. 

Utmärkelser 

Margarette Golding Award, se sid 78 i Stadgar och Handbok. Förslag på mottagare av medaljen skickas 

till nationalrepresentanten för vidare utvärdering och befordran till IIW. 

Aktiv hedersmedlem (HAM) se sid 5 i Stadgar och Handbok kan utses av klubb och utmärks med AHM 

vid medlemmens namn i Matrikeln. Rådets VU ska vara delaktigt i beslutet. Honoured Active Badge 

(HAB), se sid 77 i Stadgar och Handbok.                                                            

Hjälpprojekt: 

Samtliga Inner Wheel Sveriges internationella och nationella projekt löper vidare liksom det 

självfinansierande projektet med stipendier till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor. Inga förändringar 

vad gäller avtal eller val av projekt under detta verksamhetsår. Se hemsidan och en förkortad men 

fyllig information finns under vice Rådspresidenten informerar, jfr presentation på Informationsmötet.                                               

De flesta klubbar har egna klubbprojekt. Projekten kan vara av lokal eller internationell karaktär 

utifrån vårt motto: Vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. Sammantaget ger 

medlemmarna till dessa klubbprojekt betydande summor, mer än till Inner Wheel Sveriges nationella 

och internationella projekt tillsammans, vilket bör uppmärksammas vid klubbesök. 

Rådspresidentens distriktsbesök och andra planerade besök 

14 september 2016  Mariehamn IWC privat besök med DP 235 

30 september – 2 oktober 2016 D 232 i Umeå 

7 oktober – 8 oktober 2016  D 234 i Karlskoga 

21 oktober – 22 oktober 2016 D 238 i Jönköping 

Under mars 2017 besöks D241 i Motala, D239 i Simrishamn, D240 i Ljungby. D233 besöktes hösten 

2015, D236 i mars 2016 och D235 i april 2016. Vice RP besöker bl a D233 i mars 2017. 

Övrigt att tänka på: 

Var noga med att använda rätt logotype med rätt placering. 

IIW:s president Alahtisis motto Touch a Heart som logotype ska inte vara mer framträdande än Inner 

Wheels logotype utan ha en blygsammare placering på t.ex  brevhuvuden eller hemsidor. 

Markera alltid tydligt vid kommunikation om dokumentet är ”för åtgärd” eller ”för kännedom” och 

vilka som ska göra vad. 

 

Tveka aldrig att höra av dig! Jag finns till förfogande på e-post, telefon och brev.  

Jag önskar er varmt lycka till med era viktiga och stimulerande uppdrag! 

Med vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse 

Margareta 

Norr Mälarstrand 22, 112 20 Stockholm 

08-6512340, 070-6512348 

margareta@wesslau.com 

 

Dokumentet omfattar fyra (4) sidor 

mailto:margareta@wesslau.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


