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Organisation:  

Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR) är ett organ för samordning och samverkan mellan Inner 

Wheel Sverige och International Inner Wheel (IIW). SIWR förvaltar och administrerar 

gemensamma insamlingsprojekt, utger tidskriften Inner Wheel Nytt (IW-Nytt) samt 

publicerar på Svenska Inner Wheels hemsida www.innerwheel.se. 

Vid verksamhetsårets början den 1 juli 2016 var antalet medlemmar 4 057 i 95 klubbar. Vid 

verksamhetsårets slut den 30 juni 2017 var antalet medlemmar 4 031. Under 

verksamhetsåret har  Uppsala IWC i D 235 med 48 medlemmar  beslutat att upplösa sin 

klubb. Under året har Svenska Inner Wheel fått 190 nya medlemmar. 

Följande avgifter har tagits ut: 

Årsavgift till SIWR   50 kr/medlem 

Registeravgift   20 kr/medlem 

Avgift till IIW                                         42 kr/medlem dvs £ 3,5   

Inner Wheel Nytt  50 kr/medlem för fyra nummer 

International Inner Wheel har under verksamhetsåret letts av Oluyemisi Alatisi från Nigeria. 

Hennes motto: Touch A Heart. 

Verksamhet 2016-2017: 

Insamlade medel: 

Klubbarna i Inner Wheel Sverige har under verksamhetsåret skänkt 460 000 SEK till SIWR:s 
hjälpprojekt: Narkotikabekämpning, Inner Wheel-doktorn och Garissa. Klubbarna har 
dessutom skänkt drygt 300 000 kr till egna nationella och internationella ändamål. Klubbar 
och enskilda medlemmar har köpt korrespondenskort och skänkt kontanta gåvor, vars 
behållning går till stipendier för utbildning till Silviasjuksköterskor och Silviasystrar till en  
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summa av 35 000 kr och ett magnetbokmärke, vars behållning går till att bekämpa 
könsstympning till en summa av 12 126 kr. 

Informations- och rådsmöten: 

Informationsmötet för nya distriktsfunktionärer och utbildning för distriktens IT-samordnare 
ägde rum den 12-14 augusti 2016 på Tre Rosor Konferens och Hotell i Rosersberg med 55 
deltagare. Den inbjudna föredragshållaren Marianne Laanatza, assistant professor vid Lunds, 
Stockholms och Uppsala universitet, talade över ämnet ”Krigen och kvinnorna i 
Mellanöstern. Hur ser deras ställning ut framöver?” På kvällen framförde Petra Kvist med 
musiker en dramatiserad föreställning med sång om Edit Piaf. Som en gest av tacksamhet 
och uppskattning till Inner Wheels insamlingsarbete för narkotikabekämpning visade 
personal från Tullverket upp två narkotikasökhundar och demonstrerade hur hundarna 
arbetar. 

Det bärande temat var arbete med olika aspekter om hur man vitaliserar klubblivet och 
stärker vi-känslan. Konkreta förslag finns på hemsidan att användas av klubbar och distrikt.  
Past distriktspresident i D239 Annika Månsson visade en power point med titeln ”Varför jag 
tror på Inner Wheel”. Dessutom informerades mer ingående om uppdragen på distriktsnivå. 

Vid detta möte ägde även det officiella presidentskiftet rum. IT-samordnare Margareta 
Westesson, höll utbildning för IT-samordnare. I samband med mötet höll rådets VU ett VU-
möte nr 1. 

Höstens rådsårsmöte hölls den 11-13 november 2016 i Vänersborg med Lena Gergils 
Almqvist DP i D236 som arrangör. Några viktiga beslut: Då Club on Web, rådets externa 
leverantör av hemsida och matrikel på nätet, beslutat avveckla verksamheten f o m 1 juli 
2017 beslöts att tillsätta en grupp med uppdrag att förbereda och genomföra upphandling av 
ny hemsida och matrikelsystem. Rådet beslöt även att investera i tryckning av ett 
magnetbokmärke med text om Inner Wheel att säljas i hela landet på initiativ av pDP Ann-
Christine Edin i D235. Överskottet går till att bekämpa könsstympning. Rådet beslöt också att 
komprimera vårens rådsmöte till en och halv dag på förslag av DP Britt Gars Petersson i 
D240. Adjungerade till mötet var Kerstin Jonson, redaktör och medieansvarig samt Inga-Lill 
Söderberg, rådsarkivarie. 

Vårens rådsmöte - rådsmöte nr. 100 - hölls den 1-2 april 2017 i Lidköping med Anna-Lena 
Mäkitalo-Otterberg DP i D238 som arrangör. Mötet beslutade att anta offert från företaget 
”100 % Media AB” beträffande ny hemsida och matrikelsystem. Motion från D239 bifölls 
medan motion från D240 föll. Rådet beslutade att inrätta möjlighet för klubb/distrikt att låna 
medel (max 10 000 SEK) från SIWR för att förbereda större möte öppet för alla medlemmar.  
Rådet beslutade också att avstå från inbjudan till IIW President Kapila Gupta att besöka 
Sverige. IT-samordnare Margareta Westesson och rådsarkivarie Inga-Lill Söderberg 
avtackades för mångåriga och värdefulla bidrag till Svenska Inner Wheel rådet. 
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Övriga möten 

European Meeting hölls i Varese i Italien den 7-10 juli 2016. Nationalrepresentant Birgitta 
Lundehed deltog. 
Nordic Rally hölls i Skagen i Danmark 16-18 september 2016 utan deltagande från rådets VU. 
Kerstin Jonson, IW-redaktör och medieansvarig deltog privat och rapporterade i IW-Nytt. 

Hjälpprojekt 

 Det nationella projektet Narkotikabekämpning löper vidare till 30 juni 2019. Årets 
narkotikasökhund blev springer spanieln Billy med förare Anders Mårtensson, som arbetar i 
Malmöregionen. Ekipaget hade under perioden 1 september 2015 – 31augusti 2016 spårat 
upp narkotika till ett samhällsvärde motsvarande 119 000 000 SEK. Utmärkelsen utdelades 
vid Hundmässan i Älvsjö i november, dit rådspresidenten var inbjuden. 

Det nationella projektet IW-doktorn i samarbete med Rotarys Läkarbank löper vidare. 

Projektet Garissa är en del av IIW:s projekt ”Happier Futures – Better Lives” i samarbete med 
Ekmanstiftelsen. Projektet löper till och med Convention 2018.  

Stipendier: Vid Stiftelsen Silviahemmets specialutbildning i demenssjukdomar har i år 
utdelats två stipendier om vardera 10 000 kr till en blivande Silviasjuksköterska och en 
Silvasyster. Avtalet med Stiftelsen Silviahemmet löper t o m 30 juni 2019. 

Magnetbokmärke med informativ text om Inner Wheel har sedan början av året sålts i hela 
landet. Överskottet går till att bekämpa könsstympning. 

Rådets arbetsuppgifter under verksamhetsåret 

Rådspresident Margareta Wesslau har under året:  

 upprättat skriftlig planering över arbetet inför höst/vinter och vår/sommar till SIWR 

 lämnat fortlöpande rapporter om verksamheten via hemsidan vid fyra tillfällen 

 skrivit artiklar till fyra nummer av IW-Nytt 

 varit ansvarig utgivare av IW-Nytt 

 planerat och ansvarat för Informationsmöte i Rosersberg 12-14 augusti 2016 

 tillsammans med DP i värddistrikt för rådsmöte deltagit förberedelserna för 

rådsmötet 

 tillsammans med rådssekretaren upprättat föredragningslista till tre VU-möten och 

två rådsmöten 

 lett/varit ordförande för tre VU-möten och två rådsmöten i Vänersborg och 
Lidköping 

 tillsammans med rådssekreteraren upprättat protokoll från tre VU-möten och två 

rådsmöten 

 genomfört budgetmöte och tagit fram budget för verksamhetsåret 2017-2018 

tillsammans med rådsskattmästare och vice rådspresident. 
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 skrivit sammanfattningar av rådsmöten med viktiga beslut och deras konsekvenser 

till SIWR 

 skrivit ett flertal PM till distriktspresidenter och vice distriktspresidenter angående 

anordnande av DÅM och DM, val av funktionärer och röstningsförfarande, 

förberedelser för vDP, val av proxy vote holder till Convention 

 hållit frekvent kontakt med landets distrikt och klubbar 

 besvarat brev och mail från enskilda medlemmar med synpunkter och frågor 

 haft mailutbyte med IW-klubbar i Manchester och London för att visa vårt 

deltagande efter terrordåden och söka leva upp till internationell förståelse 

 besökt samtliga distrikt vid fem distriktsmöten med tillhörande VU-möten i år som 

rådspresident och tre som vice rådspresident samt ett event i D239 

 vid distriktsmöten presenterat två power points, varav en specialdesignad för varje 

distrikt att lägga på distriktens hemsidor 

 besökt Mariehamns IWC tillsammans med DP i 235 

 deltagit i Tullverkets nomineringsmöte för årets narkotikasökhund 

 deltagit i prisutdelningen av årets narkotikasökhund vid hundmässan i Älvsjö 

 deltagit i Stockholm NO IWC och Stockholm Västra IWC gemensamma 50-

årsjubileum 

 uppvaktat skriftligen alla jubilerande klubbar som fyllt 30, 40 och 50 år 

 haft regelbunden kontakt med projektansvariga för projekt Narkotikabekämpning 

och stipendier till blivande Silviasjuksköterskor och Silviasystrar 

 haft regelbunden kontakt med initiativtagare och ansvarig för magnetbokmärket, 

Ann-Christine Edin, pDP D235 

 har följt upp olika arbetsgruppers arbete inför rådsmöten 

 samarbetat med arbetsgruppen för ny hemsida och matrikelsystem med förslag och 

synpunkter 

 tillsammans med rådssekreteraren skrivit Verksamhetsberättelse 2016-2017 

 haft frekvent och givande kontakt med nuvarande VU-medlemmar liksom tidigare 

VU-medlemmar 

 

Vice Rådspresident Ingelög Wyndhamn har under året: 

 deltagit i VU-möte i augusti 2016 på Rosersberg 

 deltagit i informationsmötet på Rosersberg augusti 2016 

 gjorde där en power point-presentation av Inner Wheels hjälpprojekt 

 skrivit rapport från informationsmötet till IW-Nytt 

 ansvarat för, skrivit och skickat tackbrev för bidrag till Inner Wheels fyra hjälpprojekt 

 tagit in 5 – 6 offerter för INFO-mötet augusti 2017 och behandlat dem 

 deltagit i VU-möte i november 2016 i Vänersborg 

 deltagit i rådsårsmötet i Vänersborg i november 2016 och där 

  presenterat de olika offerterna 
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 tillsammans med rådspresidenten och rådsskattmästaren arbetat med budgeten i 

januari 2017 

 gjort en sammanställning av arbetet med frågan om arkivering (Avesta IWC:s fråga).  

 har tillsammans med rådspresidenten författat ett PM till vice distriktspresidenter 

 skrivit och skickat inbjudan till INFO-mötet 2017 

 planerat VU-mötet inför augusti 2017 

 planerat programmet, tema och kick-off inför INFO-mötet 2017 

 tillsammans med Birgitta Lundehed NR arbetat med revitaliseringsfrågan och gjort en 
skriftlig summering av arbetet hitintills 

 besökt D 239 (4 mars) och D 236(10-11 mars) vid deras VU-möten och respektive 
distriktsmöten och där gjort en presentation 

 gjort en planering för besök i de resterande sju distrikten under hösten 2017 och 
våren 2018  

 deltagit i VU-mötet i mars 2017 i Lidköping 

 inför rådsmötet gjort en sammanställning av klubbarnas röstning vad gällde 
”lånekontot”  

 deltagit i rådsmötet i Lidköping mars-april 2017 

 kommunicerat med de nio vice distriktspresidenterna och inkommande 
rådspresident för att grundlägga vårt gemensamma arbete under verksamhetsåret 
2017 – 2018 

 fortlöpande haft mail- och telefonkontakt med medlemmar i olika frågor 

 tillsammans med Monique Melin planerat rådsmötet i november i Lund 
 
 
 

Immediate past president/Nationalrepresentant Birgitta Lundehed har under året: 
 

 upprätthållit de internationella Inner Wheel-kontakterna 

 rapporterat till och från Internationella Inner Wheel 

 skrivit brev till inkommande världspresident Kapila Gupta om ev besök i Sverige 

 ombesörjt översättning av protokoll från Executive Meeting och Governing  Meeting 
(översättning gjord av Ingrid Westin Forsgren D233) 

 översänt till HQ översatta protokoll från rådsmötena 

 lämnat rapport om hjälpprojekten till HQ 

 deltagit i European Meeting i Varese, Italien 

 deltagit i VU:s tre styrelsesammanträden, två rådsmöten och ett informationsmöte 

 deltagit i D233 distriktsmöte i Storhogna 

 besökt Uppsala IWC i samband med nedläggningen 

 deltagit i två styrelsesammanträden med Rotarys Läkarbank (IW-doktorn) 

 haft kontakt med ordföranden i projektet Happier Futures - better lives Garissa 

 skrivit ledare i fyra IW-Nytt gjort en sammanställning över Vision 2017 

 arbetat med revitalisering tillsammans med vice rådspresidenten 
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Rådssekreterare Birgitta Gleerup har under året 

 tillsammans med rådspresidenten skrivit protokoll från tre VU-möten och två 

rådsmöten 

 skickat kallelser inför rådets olika möten 

 sänt ut motioner, rapporter, redogörelser till alla berörda inför rådsmöten 

 haft kontakt med webmaster för införande av protokoll på hemsidan 

 skött allmänna sekreterargöromål innefattande kontakter per telefon, e-post med 

distrikt, klubbar och medlemmar 

 tillsammans med rådspresidenten skrivit verksamhetsberättelse 2016-2017 

 sammanställt en avdelning på hemsidan med Beslut från Rådsmöten 

 

    Rådskattmästare Lena Nennefors har under året: 

 
 fört löpande bokföring 

 bevakat in- och utbetalningar samt ombesörjt utbetalningar inom och utom Sverige.  

 upprättat budget tillsammans med RP Margareta Wesslau och vRP Ingelög 

Wyndhamn för verksamhetsåret 2017-2018. 

 upprättat aktuella rapporter rörande ekonomi och hjälpprojekt samt beträffande 

försäljning av rosenkort. 

 överfört insamlade medel till beslutade hjälpprojekt. 

 avslutat IW-Nytt:s bankkonto och låtit föra över pengarna till SIWR:s konto 

 behållit fonderna SEB Dynamisk räntefond och SEB Strategi Defensiv. 

 sålt IW-nålar till klubbar och distrikt. 

 distribuerat medlemsbrev, informationsbroschyrer och Stadgar-Handbok till de 

distrikt och klubbar som så önskat. 

 beställt Directories för kommande verksamhetsår enligt beställning. 

 distribuerat 50 års band till jubilerande klubbar. 

 haft frekventa kontakter via post, e-mail och telefon med distrikt och klubbar i 

många olika ärenden. 

 deltagit i informationsmötet i Rosersberg i augusti samt rådsmöten i Vänersborg och 

Lidköping. 

 haft frekvent kontakt med VU-medlemmar för att delge information 
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Redaktören för IW-Nytt/Medieansvarig Kerstin Jonson har under året: 

för IW-Nytt som redaktör 

 producerat och ansvarat för fyra nummer av tidningen 

 samarbetat med tryckeriet för tryckning och distribution 

 haft löpande kontakt med DISO/redaktörerna 

 varit adjungerad vid informationsmötet på Rosersberg och rådsmötet i Vänersborg 

 haft kontakt med IIW Media Manager angående bidrag till IIW Magazine och 

hemsida 

Som medieansvarig 

 medverkat vid produktionen och utgivningen av Matrikeln 

 deltagit i utformningen av ny Hemsida 

 medverkat i framställning av bokmärken mm 

 producerat en ny presentationsbroschyr 

 

Matrikelredaktör Barbro All-Brorsson har under året: 

 uppdaterat matrikeln till ett aktuellt medlemsregister 

 haft kontakt med Claes Ekedahl från det digitala Club on Web-systemet både i början 

och slutet av verksamhetsåret  

 haft kontakt med personal från tryckeriet Elander Sverige AB 

 korrekturläst information till den tryckta matrikeln 

 varit behjälplig till IT-samordnare i distrikten och till medlemmar 

 deltagit i informationsmötet i Rosersberg 13-14 augusti 2016 

 

Rådsarkivarie Inga-Lill Söderberg har under året: 

 

 skött rådets arkiv 

 haft kontakt med distriktsarkivarierna 

 deltagit i informationsmötet som adjungerad  

 deltagit i två rådsmöten som adjungerad  

 

IT-samordnare Margareta Westesson har under året:  

 haft IT-utbildning med distriktens IT-funktionärer i samband med informationsmötet 

i augusti med besök av vår IT-support  
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 deltagit i två rådsmöten som adjungerad  

 informerat rådet om Club on Webs beslut att lägga ner och konsekvenser för IW 

 föreslagit möjliga åtgärder beträffande matrikel och hemsida 

 upprättat arbetsgrupp för att förbereda och genomföra upphandling av ny hemsida 
och matrikelsystem 

 utrett behov, krav och önskemål med hänsyn tagen till ekonomi och service 

 begärt in offerter och behandlat offerter 

 föreslagit lämplig leverantör 

 aktivt deltagit i att skapa ny hemsida och nytt matrikelsystem 

 servat VU med medlemsstatistik 

Webmaster Elisabeth von Friesendorff har under året 

 utfört de arbetsuppgifter, som finns i instruktionen för Webmaster. 

 ansvarat för att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad samt lämnat support till 
distrikt och klubbar 

 kontinuerligt fortsatt arbetet med att göra en bättre struktur över Rådets olika 
dokument 

 deltagit i det omfattande arbetet av en ny hemsida. 

 deltagit i informationsmötet i augusti och redogjort för hemsidan 

 deltagit i rådsmötet i Vänersborg som adjungerad 

 bidragit med anteckningar från VU-mötet i Vänersborg, då rådssekreteraren p g a 
snöoväder blev försenad 

 haft kontinuerlig kontakt med VU-medlemmar 

Följande rådsuppdrag för 2017-2018 har bekräftats av SIWR: 

Rådspresident         Ingelög Wyndhamn 
Vice Rådspresident/vice Nationalrepresentant       Pia Elmgren 
Immediate past president/Nationalrepresentant/RISO     Margareta Wesslau 
Rådssekreterare         Birgitta Gleerup 
Rådsskattmästare         Lena Nennefors 
Redaktör IW-Nytt, medieansvarig        Kerstin Jonson 
Matrikelredaktör         Barbro All-Brorson 
Arkivarie          Rigmor Börjesson 
IT-samordnare         Annika Ahlqvist 
Webmaster          Elisabeth von Friesendorff 

Beträffande SIWR:s ekonomi hänvisas till separat ekonomisk redovisning. I enlighet med 
årets internationella tema Touch a Heart har medlemmar engagerat sig på olika sätt genom 
att göra insatser för att förbättra kvinnors och barns situation i världen genom våra 
internationella, nationella och lokala hjälpprojekt.  
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I år har ett nytt projekt startats, ett magnetbokmärke, som är ett utmärkt 
informationsmaterial, där avkastningen går till att bekämpa könsstympning.  
 
Aktiviteten i klubbar och distrikt har varit omfattande och har bl. a redovisats utförligt i IW-
Nytt och på hemsidor. Antalet medlemmar har minskat trots att rekryteringen varit god 
delvis beroende på att en klubb (Uppsala IWC) har upplösts. Minskningen är ändå betydligt 
mindre än på flera år. Insamlingsresultaten är glädjande goda. Många klubbar arbetar aktivt 
med att sprida kunskap om vår organisation och vår värdegrund: Vänskap, Hjälpsamhet och 
Internationell förståelse. Ett nytt informationsmaterial har tagits fram som hjälp i 
rekryteringsarbetet.      

Som ett led i att öka engagemanget och kompetensen bland distriktens nya funktionärer 
subventionerades vissa deltagaravgifter till Informationsmötet. Distrikt med svag ekonomi 
fick härmed möjlighet att skicka fler representanter, vilket uppskattades.  

Vi har stärkt vår ställning på det internationella planet. Christine Berggren, tidigare 
rådspresident och nationalrepresentant, utsågs till Board Director i IIW för 2017-2018. 

Den 1 juli kommer den nya hemsidan och matrikelsystemet att sjösättas, efter IT-gruppens 
intensiva arbete, och medlemmarna får tillgång till en modern, tilltalande och lättnavigerad 
hemsida, som också bör bidra till rekryteringsarbetet. 

 

Stockholm och Piteå den 30 juni 2017 

För Svenska Inner Wheel Rådet  
 

 

________________________________  _______________________________ 
Margareta Wesslau   Birgitta Lundehed 
Rådspresident    Immediate Past Rådspresident 
    Nationalrepresentant/RISO 

 
 
________________________________  _______________________________ 
Ingelög Wyndhamn   Birgitta Gleerup 
Vice Rådspresident/Vice Nationalrepresentant  Rådssekreterare 

 
 
 
________________________________ 
Lena Nennefors 
Rådsskattmästare     10 



 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

     

 

                            

                            

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 


