
    
  
                                                                                                                 
 

Kära innerwheelare! 
 
Ett varmt tack för ett mycket trevligt och givande år som 
rådspresident. Året har gått fort och innehållit många olika 
inslag vilket har berikat och lyft mitt år. 
Mina nio distriktsbesök innebar att jag lärde känna svenska 
Inner Wheel på ett helt annat sätt. Jag fick delta i VU-möten och 
distriktsmöten och mötte stor entusiasm och verkligt genuint engagemang överallt.  En stor 
eloge till alla klubbmedlemmar ute i landet! 
 
Narkotikasökhundarna är ju ett av våra mycket uppskattade hjälpprojekt och jag fick delta i 
valet av årets Narkotikasökhund och även vara med vid prisutdelningen i december. Ledarna 
och deras hund är ett tight sammansvetsat par och att se de olika hundarna och deras ledare 
var mycket roligt. 
Garissa har ju varit vårt internationella hjälpprojekt hitintills. På Convention i Melbourne 
bestämdes att det internationella hjälpprojektet ska heta ”Caring for Women and Children”. 
Nu ska ett beslut tas om vilket projekt Sverige ska ha, ett eget eller i samarbete med de 
övriga nordiska länderna? Beslutet kommer att tas under hösten när klubbarna har fått säga 
sitt.  
 
Jag har deltagit i fyra styrelsemöten med Rotary Doctors Sweden (IW-doktorn) och fått insikt 
i det värdefulla och viktiga arbete som de svenska läkarna utför ute på fältet. Nu erbjuds alla 
som vill delta i studieresor med RDS till västra Kenya och själva uppleva verksamheten och få 
förståelse för människors vardag och levnadsvillkor. Den första resan blir nu i september. 
Silviastipendiet som delas ut två gånger årligen till duktiga sjuksköterskor/undersköterskor 
som vidareutbildar sig inom demensvården fortsätter som tidigare. På kontot för stipendiet 
finns ekonomiska medel att dela ut fler. Beslut att dela ut två stipendier de kommande två 
gångerna är något som vi ser fram emot.   
 
I april i år deltog jag i Convention I Melbourne och träffade där innerwheelare från hela 
världen. Mötet var välarrangerat och australienskorna hade verkligen gjort ett fint program. 
Alla var på gott humör. Världspresidenten Kapila Gupta ledde förhandlingarna på ett trevligt 
och effektivt sätt. Det var spännande att delta i röstningarna och höra de olika motionerna 
presenteras, skärskådas och försvaras. Världspresidenten framhöll i sitt linjetal vår 
organisations styrka och möjlighet att påverka. Hon uppmanade oss alla att fortsätta sätta 
avtryck i vårt närområde och att varje land tittar igenom sina bye-laws. Om de behöver 
förändras/moderniseras för att Inner Wheel ska utvecklas och växa ska vi arbeta för det. 
Vårt motto är vårt kitt som håller oss samman och tillsammans ska vi bygga en plattform att 
agera utifrån. 
Jag önskar Pia lycka till med sitt år. Det blir ett år fullt av intressanta möten och utmaningar. 
Tack kära VU för allt stöd och hjälp under mitt år och tack alla engagerade innerwheelare för 
att ni bidragit till mitt fantastiska år. 
 
Ingelög Wyndhamn  
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