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Inner Wheel Sverige   Helsingborg den 18 augusti 2017 
 
 
 

PM hösten 2017 
Distriktspresidenter och rådets VU2017-2018 för kännedom och åtgärd 

 
Jag önskar er alla varmt välkomna till det nya verksamhetsåret. Låt året genomsyras av vår 
värdegrund, vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. Med dessa ledord för ögonen låt oss 
arbeta i sann Inner Wheel anda. 
 
Årets internationella president Kapila Gupta kommer från Indien. Temat för året är ”Leaving a 
lasting Legacy”. På vår hemsida och på den internationella hemsidan ger hon en förklaring till varför 
hon valt det budskapet och vad hon vill med sitt år. 
 
IIW:s sekretariat Headquarters (HQ) sänder instruktioner och information till distriktssekreterarna 
som tar del av dessa och tillsammans med distriktspresidenten ansvarar för att dessa skickas vidare 
till distriktets klubbar för information och/eller åtgärd. 
 
Höstens möten 
 
European Meeting   07--10 september 2017 i Ålborg, Danmark 
Nordic Meeting  22--24 september 2017 I Helsingfors, Finland 
 
VU-möte   17 november 2017 Bantorget 3, Lund 
 
Rådsårsmötet    18-19 november 2017 på Hotell Concordia, Lund 
   Värdinna: Monique Mellin, DP 239 
 
 
Vårens Möten 
 
VU-möte   23-24 mars 2018, D 240 
 
Rådsmöte   24-25 mars 2018, D 240 
 
Convention   11--14 april 2018 i Melbourne, Australien 
 
PM för värddistrikt 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 
distriktsårsmötena dock senast den 1 november 2017. Allt ska skrivas på blanketter som finns att 
hämta på hemsidan för att vara giltiga. Det räcker inte enbart med utdrag ur distriktsprotokollet. 
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Höstens distriktsårsmöten 
Nedanstående punkter 1-12 kommer att behandlas på höstens rådsårsmöte i Lund. 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 2016-2017 med tillhörande balans- och 
resultaträkningar per 30 juni 2017 och revisionsberättelse kommer att finnas på vår Hemsida. 
Handlingarna finns hos rådsskattmästaren. 
 

2. Nominering av rådspresident 2018-2019 
Distriktets 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. Nominering av Nationalrepresentanten/RISO/past rådspresident 2018-2019 

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

4. Nominering av Vice rådspresident/vice nationalrepresentant/vice RISO 2018-2019 
Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år. 

 
5. Nominering av rådssekreterar 2018-2019 

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

6. Nominering av rådskattmästare 2018-2019 
Handläggs enlig ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid tre år. 

 
7. Nominering av redaktör för Inner Wheel-Nytt/Medieansvarig 2018-2019 

Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 
 

8. Nominering av matrikelansvarig 2018-2019 
Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 
 

9. Webmaster 2018-2019 
Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 

 
10. IT-samordnare 2018-2019 

Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 
11. Rådsarkivarie 2018-2019 

Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 
 
OBS! Om endast en kandidat nomineras till en befattning bekräftas nomineringen vid höstens 
rådsårsmöte. 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 distriktsmötena dock senast den 1 november 2017. OBS! 
Det räcker inte enbart med distriktsårsmötesprotokoll. 
 

12. Godkännande av rådsmötesprotokollet 1 – 2 april 2017 i Lidköping 
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Information att föra ut till klubbar: 
 
Övriga val 
Val till IIW 2018-2019 ska vara IIW:s sekretariat tillhanda senast den 30 september 2017. 
 
Convention (se flödesschema sid 67 Stadgar och Handbok) 
Klubbar och distrikt väljer röstande delegater eller Proxy Vote Holders samt ersättare senast på 
distriktsårsmötet i oktober 2017 och meddelar Nationalrepresentant Margareta Wesslau namnet på 
dessa. Alla distrikt ska fram till distriktsårsmötet utse en kontaktperson som tar emot meddelanden 
från HQ och nationalrepresentanten. Om distriktet väljer nationalrepresentanten som proxy vote 
holder kvarstår kontaktpersonen att assistera Nationalrepresentanten i distriktet fram till 
distriktsmötet i februari 2018. 
 
Amendments sänds till klubbarna direkt från IIW-Hq senast fem månader före (10 november 2017). 
 
För vidare information se power point presentation som finns på hemsidan under Convention.  
 
Beslut vid rådsmötet i Lidköping 1-2 april 2017 
§ 45 
 - att i fortsättningen ha två tillfällen att lämna motioner 
 -att inrätta möjligheten för klubb/distrikt att låna maximalt 10 000 kr av SIWR för att    
   förbereda ett större, icke stadgebundet möte, där alla IW-medlemmar är välkomna. 
 -noterades att motioner ska vara allmängiltiga och bra för Inner Wheel. De ska åstadkomma  
  verkliga förändringar, förbättringar och föra Inner Wheel framåt. 
§ 47 
-vice rådspresident Pia Elmgren undersöker vilka möjligheter som finns för att kunna förenkla 
administrationen  kring dispensansökningarna. 
§ 55 
- att inte inbjuda IIW President Kapila Gupta till Sverige under verksamhetsåret 2017-2018. 
§ 56 
-att ta fram ett PM för hur besök från IIW President ska förberedas och arrangeras. 
 
§ 60 
Vision 2017: nationalrepresentanten Birgitta Lundehed presenterade en redovisning av slutresultatet 
(se hemsidan under rådsprotokoll nr 100). 
 
Revitaliseringsprojektet: nationalrepresentanten Birgitta Lundehed och vice rådspresident Ingelög 
Wyndhamn redogjorde för sina respektive arbeten med projektet (se hemsidan under rådsprotokoll 
nr 100). 
§ 53 
Arkiveringsfrågan: vice rådspresident Ingelög Wyndhamn presenterade en sammanställning av 
arkiveringsfrågan som utretts under våren (se hemsidan under rådsprotokoll nr 100). 
§ 53 
PM vänskapsmöten: D 235 har gjort ett PM med råd om hur man anordnar vänskapsmöten (se 
hemsidan under rådsprotokoll nr 100). 
Turordning vänskapsmöten: Dokument för förslag på turordningen att arrangera vänskapsmöten (se 
hemsidan under rådsprotokoll nr 100). År 2020 är det D 233 som arrangerar vänskapsmöte enligt den 
föreslagna turordningslistan. 
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Hemsidan 
Vi har fått en ny, fin hemsida som är tydlig och mycket användarvänlig. Ett stort arbete har lagts ner 
och vi kan nu glädja oss åt ett utmärkt slutresultat.  
 
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 delaktig i beslutet. Honoured Active Badge 
(HAB) se sid 77 i Stadgar och Handbok. 
 
Hjälpprojekt 
Samtliga Inner Wheel Sveriges internationella och nationella projekt fortsätter liksom projektet med 
stipendier till Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utan förändringar av avtal. 
(Se power point presentation på hemsidan under informationsmötet). 
 
De flesta klubbar har egna lokala eller internationella projekt där medlemmarna skänker mer än till 
Inner Wheel Sverige nationella och internationella projekt. Vi kan konstatera att klubbarnas bidrag 
under verksamhetsåret 2016 – 2017 har ökat med ungefär 30 %. En fantastisk utveckling som visar på 
medlemmarnas genorisitet och vilja att hjälpa. 
 
Rådspresidentens distriktsbesök och andra planerade besök 
14 september   Rotary Doctors Sverige/ IW – doktorn i Jönköping 
29 september – 1 oktober 2017  D 233 i Falun 
6 –8 oktober 2017  D 232 i Sundsvall 
13 -14 oktober 2017  D 243 i Hagfors 
20 – 21 oktober 2017  D 241 i Tranås 
27 – 28 oktober 2017  D 235 i Bromma 
9 november 2017  Rotary Doctors Sverige/IW-doktorn i Nässjö 
 
Under våren 2018 besöks D 238 och D 240. Vice rådspresident besöker under våren 2018  
D 239 samt D 236. 
 
 
Övrigt att tänka på 
Var noga med att använda rätt logotyp med rätt placering. 
Markera alltid tydligt vid kommunikation om dokumentet är för åtgärd eller för kännedom och vilka 
som ska göra vad. 
 
Jag önskar er alla varmt lycka till med era viktiga och stimulerande uppdrag! 
Ni kan alltid nå mig på e-post, telefon eller brev. 
 
I vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. 
 
Ingelög 
Ramlösavägen 124 B 
256 56 HELSINGBORG 
042- 28 22 45, 0736- 16 63 50 
iawyndhamn@gmail.com 
 
 

mailto:iawyndhamn@gmail.com
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