
 

 

 
Inner Wheel Sverige 

 

Checklista till vice distriktspresidenter samt en del 

förberedande tips för året som distriktspresident. 

 

Som vice distriktspresident: (Sid 33-34 i Stadgar och Handbok för 

ytterligare information). 

Använd dina erfarenheter/Lär av din företrädare: 

 Var med på så många VU-möten som möjligt, för du lär dig mycket. Om det passar, följ med på 

något klubbesök. 

Samarbetet med ditt verkställande utskott:  

Tänk igenom hur du tycker att samarbetet ska läggas upp: Ska det vara rapporter till de andra från 

dina klubbesök? Ska andra rapportera också om de gjort något utöver det vanliga? Hur många VU-

möten ska du ha? Lika många, fler eller färre än din företrädare? Bestäm datum tidigt.  Ha inte första 

VU-mötet hemma hos dig själv om du behöver laga mat också. 

Din bästa vän är din sekreterare: hur bygger du upp det samarbetet? Hur inleder du det? 

Se till att få ordentlig information från din företrädare: Vad var lätt? Vad var svårt? Vad skulle hon 

ändra på om det gick? Vad var viktigast? Be om ett detaljerat och informativt samtal inför ditt år 

samt kontinuerlig support. 

Klubbesök:  

Gör upp om tidpunkt för klubbesöken tidigt på våren, gärna på distriktsmötet när alla är samlade. 

Gör ett förslag utifrån matrikelns datum om klubbarnas mötesdagar. Följ upp besluten, så allt är klart 

före sommaren. I större delen av Sverige lönar det sig att lägga merparten av mötena före jul på 

grund av väglag, mörker och kyla. Du ska vara rädd om dig, så orken och lusten finns där! 

Framhåll att du vill att klubben inte har någon speciell underhållning när du kommer, för du har 

mycket att informera om och vill gärna ha ett givande samtal med medlemmarna! Det är tråkigt att 

åka flera mil kanske i mörker både dit och hem och så få dela tid med någon annan person. Du åker 

inte till klubbarna enbart för nöjes skull utan du har ett viktigt uppdrag, som du fullföljer! 



Tänk igenom vad du ska förmedla vid klubbesök: 

Du kommer först att ha tid med styrelsen i klubben före medlemsmötet och där tar du upp 

information från SIWR och distriktets VU. Förbered dig genom att läsa klubbens årsrapport, ta del av 

deras ekonomi, var insatt i klubbens storlek, så att du kan ha ett givande samtal med styrelsen om 

deras klubb, deras bekymmer och glädjeämnen också. Går att förbereda. Återrapportera till ditt VU.  

Därefter har du ett möte med medlemmarna. Förbered dessa möten mycket noga: Vad vill du 

berätta om Inner Wheel? Hur vill du överföra entusiasm och glädje, kunskap och information? Det 

ska kännas givande för medlemmarna och roligt för dig att framföra! Ditt privatliv och ditt yrkesliv är 

ämnen du ska undvika! Gör en power point-presentation som kan användas på flera/alla 

medlemsmöten eller finn ett annat sätt att få fram ditt budskap. Ta reda på hur din företrädare 

gjorde för att undvika upprepning. Genom ditt nätverk med de andra DP, kan du också få tips och 

inspiration för klubbesöken. 

Om det fungerar, är det trevligt om någon annan från VU kan följa med på dina klubbesök. Man kan 

ha ett roterande schema. Förbered VU redan nu på våren på detta erbjudande. 

 

Som distriktspresident: Föreberedelser (Sid. 33 i Stadgar och 

Handbok för ytterligare information) 

Sambandet distriktet och rådet: 

På Informationsmötet i augusti får du mycket information som gäller ditt uppdrag i distriktet och 

möjlighet att nätverka med de andra distriktspresidenterna. För ditt uppdrag som rådsmedlem får du 

dessutom från rådspresidenten i augusti ett dokument: PM för hösten 2017 och kring årsskiftet PM 

för våren 2018. Dessa två dokument är dina viktigaste hjälpredor vad gäller sambandet distriktet och 

rådet under året. Där står vilka möten du ska medverka vid under året, när olika dokument ska vara 

inlämnade till rådsmöten, vilka punkter du ska ha med i din dagordning till dina distriktsmöten, vilka 

motioner som är på remiss till landets klubbar, vem som är projektledare för olika hjälpprojekt, vilka 

ärenden som ska följas upp från senaste rådsmötet och övrigt som är aktuellt just då. Årets PM för 

hösten 2016 och PM för våren 2017 ligger på SIWR:s hemsida och kan vara användbart som 

förberedelser inför ditt år. 

Dessutom finns mycket annat matnyttigt på SIWR:s hemsida: där finns PM hur man anordnar ett 

rådsmöte, PM hur man anordnar ett distriktsmöte.På hemsidan ligger alla protokoll från tidigare 

rådsmöten och mycket annan information som olika funktionärer sammanställt och publicerat samt 

sammanställningar av inslag från tidigare Informationsmöten. 

På distriktens hemsidor – ditt eget och andras – finns intressanta likheter och olikheter, protokoll, 

motioner och hur andra distrikt gör vid t ex distriktsmöten. 

Lycka till! 

 

Februari 2017 

Margareta Wesslau    Ingelög Wyndhamn 

 



 


