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SVENSKA INNER WHEEL RÅDET   

Sweden 
 

 

Till samtliga distriktspresidenter för vidare befordra till samtliga klubbpresidenter 
Kopia till samtliga distriktssekreterare samt SIWR:s VU 
 
 
Angående fortsatt tryckning av Medlemsmatrikel inför verksamhetsåret 2019 – 2020. 
 
På rådsmötet i Hässleholm 24 – 25 mars 2018 beslöts att Matrikeln ska tryckas inför verksamhetsåret 2018 – 
2019.  
 
För att få veta om klubbmedlemmarna fortsättningsvis vill att Matrikeln ska tryckas och sändas till klubben för 
distribution till medlemmarna beslöt rådet att alla medlemmar i klubbarna i Svenska Inner Wheel ska rösta vid 
ett klubbmöte för eller emot tryckning. 
 
Klubbens beslut skickas i god tid före rådsårsmötet 17 -18 november 2018 till distriktspresidenten i respektive 
distrikt så att distriktspresidenterna har med sig resultatet till mötet. 
 
 
Frågor 
 
Efter att ovanstående information skickades ut efter SIWR:s rådsmöte i våras har det har kommit några frågor 
angående tryckningen och utifrån dessa kommer här en del information som ska underlätta för oss medlemmar 
att bestämma hur vi vill ha det. 
 
 
Hur stor del av kostnaderna utgör matrikeln? 
 
I det senaste bokslutet för SIWR var kostnaden för matrikel inklusive stadgar ca 120 000 kr. De totala 
kostnaderna för SIWR var ca 790 000 kr. Bokslutet för 2017-18 finns på Inner Wheels hemsida. 

 
Enligt den senaste offerten vi fått är kostnaden för att trycka och distribuera 4 000 st matriklar 97 000 kr. 
Kostnaden för utskick är inkluderad och är 175 kr/klubb. 
 
Vi har låtit trycka och distribuera en ny upplaga av Stadgar, handbok och instruktioner för 69 000 kr. Denna 
kostnad kommer att delas upp på tre år vilket ger 23 000 kr/år.  
 
 
De 30 kr som matrikeln kostar - vad används dom pengarna till om vi avstår från matrikeln? 

 

Vi tar för närvarande ut 30 kr i matrikelavgift. I denna avgift ingår även tryckningen av Stadgar, handbok och 

instruktioner. För närvarande kostar den 6 kr per medlem och år. 

 

De 30 kr som tas ut för matrikeln betalas till distriktet. Om vi inte trycker några matriklar kommer SIWR bara att 

skicka faktura till distriktet för tryckning av handbok 6 kr/st. Det blir upp till varje distrikt att avgöra hur man 

ska göra med de resterande 24 kr som kommer in via medlemsavgiften. Man kan sänka medlemsavgiften eller 

använda pengarna till något som gynnar de egna medlemmarna. Det gäller att varje år lägga en bra och 

balanserad budget. Alla vi medlemmar är med och bestämmer och på årsmötet tas beslut om vad vi ska 

använda våra pengar till.  
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Hur löser man tillgången till medlemsregistret utan matrikel? Matrikelredaktör Lena Blom svarar: 
 

Det finns kontakt- och adresslistor under varje klubb som är lätta att skriva ut av IT-ansvarig.  En kontaktlista 

med telefonnummer och mailadress för t ex Sandviken är på en sida och borde kunna delas ut till alla 

medlemmar. Vill man ha med adresserna blir det två sidor.  

 

Nästa steg är kanske att få med funktionärerna. Då får IT-ansvarig ordna en anpassad lista från den fullständiga 

medlemslistan som finns i form av en Excelfil. Det är dock många kolumner som kan tas bort innan listan blir 

tillräckligt lättläst.  

 

För att få uppgifter för ett distrikt kan distriktets IT-ansvariga skriva ut motsvarande färdiga kontakt- och 

adresslistor.  När det gäller funktionärer för distrikten måste rådets IT-ansvariga rycka in och anpassa 

Excellistor. Liksom när det gäller alla medlemmar och alla funktionärer.  

 

Troligen vill icke datoranvändande medlemmar ha utskrivna listor om den egna klubben och då är det alltså 

inga problem. Vill man ha listor över alla medlemmar i ett eller flera distrikt blir det tunga utär skrifter. Om vi 

bestämmer oss för att ta bort matrikeln lönar det sig kanske att be 100 % Media göra fler anpassade listor som 

kan skrivas ut direkt.  

 

När det gäller uppgifter om Internationella IW, rådet och distriktsfunktionärer (det som står först i 

handboken) skriver jag de uppgifterna i ett Worddokument. De skickas idag till tryckeriet men kan naturligtvis 

skrivas ut direkt.  

 

Den huvudsakliga orsaken för att ha kvar matrikeln för att många medlemmar inte har dator minskar nog med 

åren. Många tycker ändå att det är bra att ha en bok att bläddra i.  

 

Vilka fördelar och nackdelar finns det? 

 
Medlemsregistret: Som ni ser ovan så går det att skriva ut det mesta från Inner Wheels medlemsregister. Men 
det krävs kunskap och en del arbetsinsatser. Det kommer även att gå åt en del papper. 
 
Kostnaden: De 24 kr som inte läggs på en medlemsmatrikel kan användas till annat. 
 
Miljöaspekten: Vi sparar in på en del papper. Matrikeln behöver inte köras ut. 
 
Socialt: Medlemmar som inte kan komma till klubbens möten får ett besök när matrikels delas ut. 
 
Praktiskt: Den tryckta matrikeln är troligen en ganska väl använd trycksak, även av dem som använder dator. 
Matriklar som inte hämtats ut är tunga att bära fram och tillbaka för sekreteraren. 
 
Utveckling: Mer och mer information finns att hämta via våra datorer. Men trots att många tidningar finns att 
läsa via datorn så säljs det fortfarande många tidningar i affären.  
 
Med mera……. 
 
Loshult 2018-08-29 
Lena Nennefors 
Rskm 


