
 
Inner Wheel Sverige 
 
 
 
 
 

Kära Inner Wheel vänner äntligen är våren i antågande! 
 
Nu går vi in i en ljusare period av året och kanske även lite varmare väder. Under januari har 
Sverige varit täckt av snö och på många ställen även kyla. Här i norr har det under några 
veckor pendlat mellan -22 och – 28 grader, trots detta blir dagarna allt längre och det känns 
uppiggande till både kropp och själ. Här i Norr går vi in i den 5:e årstiden! 
 
Den 10 januari firade vi alla den internationella inner wheel dagen. En fantastisk bedrift att 
som organisation finnas kvar i 95 år. Jag hoppas att vi kan fira den internationella 100 års 
dagen i Sverige med lika många medlemmar och klubbar som vi har idag. Vi får inte heller 
glömma bort att extra fira Filipstad som under våren firar 70 år och är vår äldsta klubb.  
 
Att engagera kvinnor till våra olika funktioner är ett viktigt uppdrag för att klubbarna och 
hela Inner Wheel skall ha en framtid. Det är viktigt att vi talar om Inner Wheel i olika 
sammanhang och vad vi åstadkommer med våra olika projekt både nationellt och lokalt. 
Detta är god marknadsföring för att knyta nya medlemmar till vår organisation.  
 
Det kommande rådsmötet i Skellefteå har flera viktiga frågor på dagordningen förutom 
avtalen och budget. Vi ska bland annat fortsätta diskussionen om hur vi skall arbeta för att 
våra klubbar ska bli starka och finnas kvar. Ett sätt är kanske att distrikten liksom rådet gör 
ett informationsmöte för nya funktionärer ute i klubbarna. Två distrikt har redan prövat 
denna metod med god respons. Här kan distriktspresidenten diskutera hur kommande år 
kommer att gestalta sig. Det är viktigt att komma ihåg att det är ni medlemmar som 
bestämmer i Inner Wheel. 
 
Jag önskar er alla en riktigt bra och givande Inner Wheel vår med många trevliga och 
intressanta möten!  
 
Pia Elmgren 
Rådspresident 
 
 


