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Bästa Distriktsskattmästare                               Loshult 2017-08-07  

 

Nu börjar ett nytt spännande verksamhetsår med Inner Wheel. 

Många av er är nya på posten som distriktsskattmästare men några av er har redan vanan inne. Vad 

jag förstår kan det ta lite tid att ordna allt med banken etc vid överlämnandet. Men vi får alla hjälpas 

åt med de frågor som dyker upp och hitta lösningar. Jag har sett att många av er kommer att vara 

med på informationsmötet i Rosersberg och jag ser fram emot att träffas, det är alltid bra att få ett 

ansikte till namnet. 

Här kommer lite information: 

Medlemsavgiften till IIW är i år sänkt till 38 kr kronor för helår och 19 kronor för halvår. Avgiften är 

uträknad efter pundets kurs den 1 juli 2017. Övriga avgiften är oförändrade. Avgiften för helår är till 

SIWR är 50 kronor, registeravgiften är 20 kronor, IW-Nytts avgift 50 kronor för svenska och 80 kronor 

för utländska prenumeranter.  

Totalt blir medlemsavgiften 158 kronor per helår och 79 kronor per halvår och den ska betalas till 

SIWR:s bankgiro nr 446-4996. 

Bokslutet för SIWR och en ekonomisk sammanställning över hjälpprojekten kommer att läggas ut på 

Inner Wheels hemsida. 

Som distriktsskattmästare ska ni skicka rapporter angående antal medlemmar till mig fyra gånger per 

år. Den första rapporten gäller samtliga medlemmar registrerade 2017-07-01. De övriga rapporterna 

gäller endast för nya medlemmar. 

Jag ber er respektera de datum då rapporter och betalningar skall skickas in. 

Bifogar ”Vägledning för distriktsskattmästare” som innehåller mer detaljerad information. 

Jag kommer att hålla kontakten med er via mejl. Därför är det viktigt att ni meddelar mig snarast om 

ni byter mailadress. 

Jag ser nu fram emot ännu ett spännande år som rådsskattmästare och jag ser er som mina 

medhjälpare. Har ni frågor och funderingar är det bara att ni hör av er. 

Många IW-hälsningar 

Lena Nennefors   

Rådsskattmästare SIWR 

070-622 77 71 

Lena.nennefors@gmail.com 


