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Inner Wheel Sverige 
 
 

PM våren 2018 till distriktspresidenter och rådets VU 
För kännedom och åtgärd 

 
 
Kära innerwheelare! 
Jag önskar er alla ett Gott Nytt Inner Wheel-år! 
 
Här kommer en sammanställning av viktig information till framför allt distriktspresidenterna. 
Den är till din hjälp inför vårens uppdrag och där hittar ni datum, information och ärenden 
som ska informeras om och diskuteras på klubbnivå och sedan behandlas på distriktsmötet. 
De beslut som ni tagit där ska ni ha med till vårens rådsmöte. 
 
Vårens möten 
 
Rådsmöte: Vårens rådsmöte är rådsmöte nr 102 och äger rum i Hässleholm den 24-25 mars 
2018 på Hotell Statt med Ruth Brunner, DP 240, som värdinna. Mötesförhandlingarna börjar 
kl. 09.00 den 24 mars och avslutas till lunch den 25 mars. En övernattning i Hässleholm 
natten till den 24 mars kan därför vara lämplig. Inbjudan och information kommer under 
januari 2018. PM för rådsmöte finns på hemsidan. 
 
Rådets VU: Sammanträder den 23 mars 2018 kl. 9.00 – 17.00. Middag tillsammans 
torsdagkväll den 22 mars 2018. 
 
Nomineringar, frågor, motioner och förslag samt dispenser ska vara rådssekreteraren 
Birgitta Gleerup tillhanda snarast efter distriktsmötet och senast den 15 mars 2018 med 
kopia till rådspresidenten. Ett original för arkivering lämnas på rådsmötet. Formulär finns på 
hemsidan 
Adjungerade till rådsmötet i Hässleholm är nominerad vRP, rådets IT-samordnare Annika 
Ahlqvist, Avesta IWC. Vice distriktspresidenter deltar som observatörer. 
 
Ärenden till vårens klubb- och distriktsmöten: 
Följande punkter A - C kommer att behandlas på vårens rådsmöte i Hässleholm och ska 
därför tas upp på alla distriktsmötens föredragningslistor efter att ha diskuterats i klubbarna. 
Ärendena ska redovisas i distriktsprotokollen. 
 
A: Val av nominerade till rådets VU 

1. Val av rådspresident 2018-2019 
Nominerad är Pia Elmgren, Boden IWC 
Rådspresident väljs varje år. Befattningstid är ett år. 
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2. Val av nationalrepresentant/ past rådspresident/RISO 2018-2019 
Nominerad är Ingelög Wyndhamn, Helsingborg IWC 
Väljs varje år. Befattningstid ett år. 
 

3. Val av vice rådspresident/vice RISO/vice nationalpresident 2018-2019 
För närvarande finns två kandidater. Val av vice rådspresident kommer därför att ske 
under februari 2018 
Väljs varje år. Befattningstid ett år. 
 

4. Val av rådssekreterare 2018-2019 
Nominerad är Birgitta Gleerup, Piteå IWC 
Väljs varje år. Befattningstid ett år. 
 

5. Val av rådskattmästare 2018-2019 
Nominerad är Lena Nennefors, Ljungby IWC 
Väljs varje år. Befattningstid ett år. 

 
Som information meddelas på distriktsmöten att SIWR utser varje år följande funktionärer 
med befattningstid fem år. För 2018-2019 nomineras: 
 
Redaktör för IW-Nytt/Medieansvarig   Kerstin Jonson, Sandviken IWC 
Matrikelansvarig    Lena Blom, Sandviken IWC 
Webmaster     Elisabeth von Friesendorff, Lund IWC 
IT-samordnare    Annika Ahlqvist, Avesta IWC  
Rådsarkivarie    Rigmor Börjesson, Kungsbacka IWC 
Två revisorer och vice revisorer 
Redaktörer för Stadgar och Handbok med anledning av eventuella förändringar efter 
Convention i Melbourne 11 – 14 april 2018.  
Vid rådsårsmötet i Lund i november 2017 anmälde Ingelög Wyndhamn, Margareta Wesslau, 
Kerstin Jonson och Ruth Brunner att de ställer upp och arbetar med Stadgar och Handbok. 
Fler som är intresserade att delta i det arbetet efterlystes på mötet. 
 
 
B. Godkännande av rådsårsmötesprotokollet från Rådsårsmötet i Lund november 2017. 
 
C. Budget 2018-2019 
Rådspresident, vice rådspresident och rådsskattmästare gör budget vid budgetmöte den 17 
januari 2018. Budgeten skickas därefter till klubbarna för diskussion/godkännande, tas upp 
på distriktsmötet och fastställs vid rådsmötet våren 2018 i Hässleholm. 
 
Övrig information för våren 2018. 
 
Hjälpprojekt: 
Avtalet med Tullverket om narkotikabekämpning går ut 2019-06-30. Projektansvarig är 
Kristina Andersson, Jönköping-Husqvarna IWC. Årets narkotika- och vapensökhund blev Zak 
med sin förare Niklas Delin som tjänstgör på Tullverket i Lernacken, Malmö. 
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IW-doktorn i samarbete med Rotary Doctors Sverige fortlöper. Inget avtal finns. Se 
hemsidan. 
 
Projektet Garissa är vår del av det internationella projektet ”Happier Futures- Better Lives” 
som löper från Convention till Convention. Efter Convention i Melbourne kommer det 
troligen att bli ett annat internationellt projekt. Garissa är ett samarbete med 
Ekmanstiftelsen. Se reportage i IW-Nytt # 4/2017. 
 
Stipendier till Silviasjuksköterskor och Silviasystrar: Avtalet med Stiftelsen Silviahemmet 
löper till 2019-06-30. Projektansvarig är Gunilla Torstensson, Enköping IWC. Den 29 augusti 
2017 utdelades ett stipendium till Silviassyster Marianne Persson, Halmstad och den 30 
november 2017 utdelades ett stipendium till Silviasjuksköterskan Christél Åberg, Göteborg. 
Stipendierna finansieras genom överskottet av försäljning av korrespondenskort som kan 
köpas av Gertrud Anderberg, Sigtuna-Arlanda IWC. Den vackra rosen på kortet är målad av 
Gertrud. Se hemsidan. 
 
Korrespondenskort med röd ros och IW-emblem. 
Dessa kort beställs av Annika Lennström, Mark IWC. Överskottet går till projektet 
Narkotikabekämpning. 
 
Magnetbokmärket: Sedan rådsårsmötet i Vänersborg säljs ett magnetbokmärke som 
tidigare hittills sålts i D 235. Överskottet, sedan tryckkostnaden har betalts vilket nu skett har 
rådsskattmästaren meddelat, ska gå till att bekämpa kvinnlig könsstympning och skänks tills 
vidare till projektet Garissa, som också arbetar för att motverka könsstympning. Bokmärket 
kan beställas hos Ann-Christine Edin, Stockholm-Ekerö IWC. 
 
Hemsida och matrikelsystem: 
På rådsmötet i Lidköping togs beslut att den nya hemsidan sköts av 100% Media AB, ett 
företag i Sandviken. Under våren arbetade en grupp innerwheelare med utformningen av 
hemsidan och när den tidigare hemsiden släcktes ner hade vi en ny, snygg hemsida som 
gruppen arbetat fram. 
Matrikeln finns både digitalt och i bokform. Diskussion om bokens vara eller inte vara pågår. 
Att enbart ha en webbaserad matrikel skulle minska utgifterna men är vi mogna för det? 
 
Uppföljning av rådsårsmötet i Lund:  
 
Informationsmötet den 11- 12 augusti 2018  på Tre Rosor Konferens & Pensionat i 
Rosersbergs kommer att subventioneras med 50% för deltagare över två 
funktionärer/distrikt, IT-ansvariga är inkluderade i detta. Information och inbjudan kommer 
från vRP Pia Elmgren i januari 2018. 
 
På rådsårsmötet beslutades  
 
§ 12 att inköpa 2000 rosenkort 
 
§ 12 att fastställa växelkursen för det brittiska pundet till 11 SEK 
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§ 12 att godkänna schablonersättning på 999 SEK till verkställande utskottet samt övriga 
funktionärer (rådsarkivarien, IT-samordnaren, Webmaster samt IW-Nytts redaktör) 
 
§ 12 att vartannat år åker en delegat och vartannat år två delegater till European Meeting 
och Nordic Meeting. För att få en kontinuitet och gedigen kunskap och nytta av dessa möten 
för information och erfarenhetsutbyte utökas närvaron efter ett schema, så att en 
funktionär från Sverige kommer att delta i tre på varandra följande år. 
 
§ 12 att rådspresidenten och nationalrepresentanten deltar i Convention och att resa, 
uppehälle och konferensavgift betalas av SIWR 
 
§ 12 att registreringsavgiften om 20 SEK kvarstår 
 
§ 14 att Lena Gergils Alqvists bidrag representerar Sverige i tävlingen som ska illustrera årets 
motto ”Leave a Lasting Legacy”. * 
 
§ 15 att Nordic Rally läggs på is 
 
§ 17 att dela ut ytterligare två Silviastipendier under ett år om det finns lämpliga kandidater 
 
§ 19 att Policy vid inbjudan av IIW president antogs med några smärre ändringar och läggs ut 
på hemsidan 
 
§20 att ärendet om rapport angående dispenser får vara vilande 
 
§ 21 att utse Birgitta Gleerup Piteå IWC till valförrättare och Pia Elmgren och Marianne 
Berglund båda Boden IWC till ledamöter eftersom det är två nomineringar till vice 
rådspresident. Klubbarnas röst ska skickas till Birgitta Gleerup senast den 1 mars. Mötet 
utsåg Margareta Wesslau att ha avgörande röst vid lika röstetal. Margareta Wesslau har 
meddelat att hon avsäger sig det uppdraget eftersom hon känner den ena kandidaten 
personligen och Lena Nennefors rådskattmästaren har åtagit sig uppdraget i stället. 
 
§ 24 att bifalla Staffanstorp IWC:s motion att i klubbstadgarna § 10 och på sidan 75 i 
Handboken ta bort ”IW-emblem lämnas tillbaka före verksamhetsårets utgång” 
 
§ 25 att avslå D 240:s förslag att korta rådsmötena till en dag 
 
§ 25 att klubben får beställa det antal matriklar den önskar men får betala för minst det 
antal medlemmar klubben har 
 
§ 25 att på SIWR:s hemsida lägga ut ett Gåvobevis som kan skrivas ut 
 
§ 25 bekräftades att rådets protokoll ska ligga under inloggning vilket beslut togs vid 
rådsårsmötet i november 2016 i Vänersborg. 
 
§ 26 att bifalla alla dispenser 
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§ 27 att anta offerten från Tre Rosor & Pensionat i Rosersberg 
 
§ 29 att Stockholm Västra IWC hedrar Yvonne Malmsten som Honoured Active Member 
 
*IIW har bett om fler bidrag (first/second runner-up) för att illustrera mottot ”Leave a 
Lasting Legacy” från medlemsländerna och SIWR har därför även skickat in Monique Mellins  
bidrag  
 
Convention i Melbourne 11 – 14 april 2018. 
 
Tjugo motioner varav nitton som ska röstas på har under hösten översatts och skickats ut till 
klubbarna. Klubbarna/distrikten har meddelat nationalrepresentanten röstande delegat 
/proxy vote holder. Nationalrepresentanten har skickat in sammanställningen av röstande 
delegater/proxy vote holder på Convention  till IIW: s kansli. Proxy Vote Holders för D233 är 
Kerstin Jonson, D236 Karin Wånge, D239 Monique Melin och D241 Lilian Bergholtz. För 
övriga distrikt är nationalrepresentant Margareta Wesslau proxy vote holder. Rådspresident 
Ingelög Wyndhamn deltar och äger en röst för SIWR. Tre amendments har skickats  ut i 
december för omröstning.  
 
Rådspresidentens kalendarium 
 
16 december 2017 Deltagande vid utdelningen av Årets Narkotikasökhund i Älvsjö, 

Stockholm  
17 januari 2018 Budgetmöte i Helsingborg med vice rådspresident och 

rådskattmästaren 
22 februari 2018 Styrelsemöte med Rotary Doctors Sweden i Göteborg 
23- 24 februari 2018 VU-möte och Distriktsmöte med D 238 i Skara 
2 -  3 mars 2018 VU-möte och Distriktsmöte med D 240 i Hässleholm 
23 – 25 mars 2018 VU-möte och Rådsmöte i Hässleholm 
11 – 14 april 2018 Convention i Melbourne, Australien 
24 maj 2018  Styrelsemöte Rotary Doctors Sweden i Värnamo 
 
Vice rådspresidentens kalendarium 
 
2 – 3 mars 2018  Distriktsårsmöte D 236 i Alingsås           
10 – 11 mars 2018   Distriktsårsmöte D 234 i Arboga     
 
Jag önskar er alla sköna helger framöver och fortsatt gott och 
inspirerande arbete under våren. Vi är en kugge i ett stort 
internationellt kvinnligt nätverk och tillsammans kan vi åstadkomma 
under!  
 
Helsingborg den 11 januari 2018 
 
Ingelög Wyndhamn 
Rådspresident 2017 - 2018 
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