
     
 
 
 

Kära DISO! 
 
Här kommer en kort rapport från INFO-mötet i Rosersberg och vad vi i RISO/DISO gruppen 
talade om. Gruppen bestod av Kia Källestål D 232, Inger Bäckström D 233, Marita Björn 
D234, Birgitta Sallmén D 238, IW-Nytts redaktör Kerstin Jonson och RISO.  
 
Vi läste i Stadgar & Handbok vad som listas där och diskuterade runt det. Handboken är 
konkret och bra och lätt att följa. DISOs uppgift är viktig och är länken mellan RISO och ISO. 
RISOs brev går via DISO till ISO som ska återberätta innehållet på klubbmöten. Vid varje 
klubbmöte ska ISO ha en stående punkt. DISO ska kontinuerligt rapportera om distriktets 
internationella aktiviteter. På den internationella hemsidan finns värdefull information 
speciellt FNs arbete. På vår hemsida finns nu en kort power point presentation av Inner 
Wheels arbete som NGO (non governmental organisation) inom Förenta Nationerna som jag 
visade vid INFO-mötet. Den kan användas vid distrikts-och klubbmöten. Många medlemmar 
vet inte om det omfattande arbete som utförs av våra representanter i Geneve, New York 
och Wien och det kan bli en ögonöppnare att se vår organisations deltagande inom FN.  
 
Ytterligare en power point presentation finns på hemsidan som kortfattat redogör för 
Convention i Melbourne. Där kan man se vilka motioner som antogs och avslogs och vilka 
beslut som togs. Chris Kirby läste upp rapporter från våra FN representanter och några av de 
sakerna hon nämnde finns med i min power point presentation. På den internationella 
hemsidan finns rapporterna från våra representanter. FN har instiftat många dagar t.ex. den 
Internationella fredsdagen som är den 21 september och Åldrandets dag som än den 1 
oktober. Alla övriga dagar finns listade på 
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_internationella_dagar om man är 
intresserad. 
 
Kerstin Jonson informerade om vad hon önskar få inskickat till IW-Nytt. Varje distrikt har en 
sida och hon vill ha minst tre reportage till varje sida. Skickas ingen bild med kommer 
bidraget inte in. Det bästa är att ta foto med mobilen och skicka in bilden i verklig storlek 
(.jpg format). Då kan Kerstin ändra storlek allt efter behov och bilderna blir inte gryniga.  
Texten ska skrivas i Word Dokument och helst i format .docx. 
 
Lycka till i ert arbete under verksamhetsåret. Efter mötet i Stavanger 6 – 9 september 
hoppas jag kunna informera mer om hur arbetet med ett eventuellt gemensamt nordiskt 
internationellt hjälpprojekt framskrider. 
I vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse 
Ingelög Wyndhamn 
National representant/RISO/past rådspresident 
 


