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Inner Wheel Sverige    Boden den 17 augusti 2018 
 
 

PM hösten 2018 
     Distriktspresidenter och rådets VU 2018-2019 för kännedom och åtgärd 

  
Jag önskar er alla hjärtligt 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 Chris Kirby kommer från Australien. Temat för året är ”Empower 
and Evolve”. 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   06 - 09 september 2018 i Stavanger. Norge. 
 
VU-möte   16 - 17 november 2018 Strömsgatan 19, Västervik 
 
Rådsårsmötet    17 - 18 november 2018 på Best Western Hotell, Västervik   
                 Värdinna: Gunwor Larsson. D241 
Vårens Möten 
VU-möte   26 – 27 april 2019, D 232, Skellefteå 
 
Rådsmöte   27 – 28 april 2019, D 232, Skellefteå 
 
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 2018. Allt ska skrivas på blanketter som finns att 
hämta på hemsidan för att vara giltiga. Det räcker inte enbart med utdrag ur distriktsprotokollet. 
 
Höstens distriktsårsmöten 
Nedanstående punkter 1-12 kommer att behandlas på höstens rådsårsmöte i Västervik. 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 2017-2018 med tillhörande balans- och 
resultaträkningar per 30 juni 2018 och revisionsberättelse kommer att finnas på vår Hemsida. 
Handlingarna finns hos rådsskattmästaren. 
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2. Nominering av rådspresident 2019 -2020 
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 2019-2020 

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

4. Nominering av Vice rådspresident/vice nationalrepresentant/vice RISO 2019 - 2020 
Handläggs enligt ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid ett år. 

 
5. Nominering av rådssekreterare 2019-2020 

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

6. Nominering av rådskattmästare 2019-2020 
Handläggs enlig ovan. Nomineras och väljs varje år. Befattningstid tre år. 

 
7. Nominering av redaktör för Inner Wheel-Nytt/Medieansvarig 2019 - 2020 

Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 
 

8. Nominering av matrikelansvarig 2019 - 2020 
Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 
 

9. Webmaster 2019 - 2020 
Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 

 
10. IT-samordnare 2019 - 2020 

Utses årligen av SIWR.  Befattningstid fem år. 
 

11. Rådsarkivarie 2019 - 2020 
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 2018. OBS! 
Det räcker inte enbart med distriktsårsmötesprotokoll. 
 

12. Godkännande av rådsmötesprotokollet 24 – 25 mars 2018 i Hässleholm 
 
Information att föra ut till klubbar: 
 
Övriga val 
Val till IIW 2020 -  2021 ska vara IIW:s sekretariat tillhanda senast den 30 september 2019. 
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Beslut vid rådsmötet i Hässleholm 24 – 25 mars 2018. 
§ 43 
- att rådsårsmötet nominerar Margareta Wesslau, Stockholm Västra IWC till International Inner 

Wheel Board Director 2019 -2020 
 

§ 46  
- att trycka och distribuera Medlemsmatrikel 2018 – 2019 till samtliga klubbar. Den ska tryckas i 

det antal som klubbarna önskar. Plus 50 överexemplar. 
- att inför nästa verksamhetsår kommer en fråga att ställas till medlemmarna om matrikeln 

fortsättningsvis ska tryckas. Rådspresidenten formulerar frågan och distriktspresidenterna 
vidarebefordrar den till klubbarna. Svaren redovisas vid rådsårsmötet i Västervik 17 – 18 
november 2018. 

- att 30 april är sista datum för ändring i medlemsregistret.  
- att medlemsavgiften ska betalas för de som är registrerade den 1 juli. 
- att trycka och distribuera stadgar och handbok 2018 -2021 till samtliga klubbar.  
 
§ 47 
- att skicka tackmejl till klubbar som skänker 2000 kr eller mer till hjälpprojekt 
 
§ 50 
- att använda de avsatta medlen för IT-utbildning för en deltagare från varje distrikt vid  

informationsmötet i augusti i Rosersberg 2018. 
 
§ 54 
- att nationalrepresentant Ingelög Wyndhamn och rådspresident Pia Elmgren representerar SIWR 

vid European Meeting i Stavanger Norge. 
- Att SIWR står för resa och konferensavgift för Margareta Wesslau eftersom det arbete hon gjort, 

som gäller undvikande av upplösning av klubb, ska redovisas där. 
 

Nytt Internationellt hjälpprojekt 
Vid Convention i Australien beslöts det att det Internationella projektet skall inrymmas inom ramen 
”Caring for Woman and Girls” 
Vid informationsmötet 11-12 augusti 2018 togs det fram tre förslag på ett nytt Internationellt projekt 
som klubbarna skall ta ställning till. De tre förslagen är: 

1. Ett gemensamt nordiskt projekt riktat mot FMG (könsstympning) 
2. Garissa, - Ett projekt i Kenya som skyddar flickor från könsstympning och ger hjälp till 

skolutbildning 
3. Fistula - ett sjukhus i Etiopien som ger hjälp till kvinnor som lider av omfattande 

förlossningsskador med gynekologiska fistlar. 
 
Distriktspresidenterna vidarebefordrar frågan till klubbarna. Svar skall vara SIWR tillhanda senast den 
1 november 2018 
Beslut skall tas på rådsårsmötet i Västervik den 17 – 18 november 
 
Hjälpprojekt 
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 även under 
verksamhetsåret 2017-2018 har klubbarnas bidrag visat på medlemmarnas generositet och vilja att 
hjälpa. (se power-point presentation på hemsidan under bildspel) 
Avtalen för våra projekt Narkotikabekämpning och Silviasystrarna går ut den 30 juni 2019. 
Distriktspresidenterna tar med en fråga till klubbarna om Inner Wheel skall förnya dessa avtal.  
Svar från distrikten/klubbarna skall vara SIWR tillhanda senast den 1 november 2018 
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Beslut skall tas på rådsårsmötet i Västervik den 17 – 18 november 
 
Inbjudan av Inner Wheels världspresident 
Vid Info-mötet 2018 togs frågan upp om det finns intresse att bjuda in IIW:s världspresident till 
vänskapsmötet 2020 som genomförs av D 233 i Tällberg. På hemsidan finns ett PM för tillvägagångs 
sättet. 
Distriktspresidenterna vidarebefordrar frågan till klubbarna. Svar från distrikten/klubbarna skall vara 
SIWR tillhanda senast den 1 november 2018 
Beslut skall tas på rådsårsmötet i Västervik den 17 – 18 november 
 
Utmärkelser 
Margarette Golding Award, se sid 77 i Stadgar och Handbok 2018 – 2021. 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 2018 -2021 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 76 i Stadgar och Handbok. 
 
Rådspresidentens distriktsbesök och andra planerade besök 
13 september 2018  Rotary Doctors Sverige/ IW – doktorn i Jönköping 
28 – 30 september  D 233 i Mora 
5 - 6 oktober 2018  D 239 i Lund, Örenäs slott 
13 -14 oktober 2018  D 232 i Skellefteå 
19 - 20 oktober 2018  D 238 i Jönköping 
26 - 27 oktober 2018  D 235 i Södertälje 
1 november 2018  Rotary Doctors Sverige/IW-doktorn i Nässjö 
1 november 2018  Narkotikahundarna Stockholm 
 
Under våren 2019 
Februari    D 241 i Västervik 
Mars   D 240 i Halmstad/Hylösand 
 
Vice rådspresident besöker under våren 2019, D 234 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. 
 
Pia 
 
Floragatan 22 
961 74 BODEN 
070 – 55 52 349 
pia.elmgren@gmail.com 
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