
       
 
 
 
Kära DISO! 
 
Ett år går väldigt fort och det här året har varit fullt med roliga och lärorika händelser. Jag skriver nu 
mitt sjätte och sista DISO-brev och vet att några av er fortsätter medan andra lämnar sin funktion. 
Visst har det varit roligt att vara länken till International Inner Wheel! Genom att översätta skrivelser 
och protokoll från IIW har jag lärt mig mycket mer om vår organisation och har på ett påtagligt sätt 
insett vårt internationella engagemang och vilken insats som görs runt om i världen. Speciellt har 
rapporterna i dessa protokoll från våra NGO-representanter varit intressanta där man får veta vad 
som rapporteras vid FN-mötena de är närvarande vid. 
 
Rådsmötet i Skellefteå blev en alldeles speciell upplevelse för SIWR. Pilotstrejken hindrade alla DP 
(utom DP från D 232), alla vice-DP(utom vice-DP från D 232), inkommande rådspresident, 
inkommande vice-rådspresident och inkommande rådssekreterare att ta sig till Skellefteå. VU 
samlades redan på torsdagen och för oss att komma upp var inga problem. Rådsmötet genomfördes  
som en telefonkonferens och blev mycket lyckat trots vissa tekniska problem. Hemfärden för min del 
blev lång, 16 timmar med buss och tåg. Sista tågfärden hem från Stockholm till Helsingborg blev 
händelserik. Vagn nummer 2 där jag hade en bokad plats fanns inte med. SJ hade ”glömt” att koppla 
på den. Vi som var inbokade där fick försöka hitta platser på andra ställen. Tåget gick via Helsingborg 

på grund av banarbeten så ankomsten till Malmö blev senare för de 
resenärerna. ”Den som gör en resa har alltid något att berätta”. 
 
I maj deltog jag i 70-års firande i Filipstad. Medlemmarna där hade ordnat ett 
trevligt och intressant program för oss som deltog. Innan lunchen på 
Hennickehammars Herrgård åkte vi till kyrkogården där en rosenbukett lades 
ned på svenska Inner Wheels grundare, Jeanne Liedholms grav av 
klubbpresident Karin Sundelin. Jeannes dotterdotter med make deltog också 
i jubileumet. 
Karin Sundelin (Foto Ingelög Wyndhamn) 
 

 

 
”Bridging the Baltic Sea” har precis gått av stapeln och jag har upplevt 
fantastiska dagar arrangerade av Vilnius IWCs medlemmar. De är unga kvinnor 
som engagerar sig mycket i hjälparbete inom det egna landet. Klubben 
chartrades 2001 med stöd av Odense IWC. 
Om tre år inbjuds vi till Tyskland som då står som arrangörer. Mitt och ert 
arbete för att få medlemmar att delta i dessa möten är viktigt. Vi lär känna våra 
systrar i andra länder, utbyter erfarenheter och blir inspirerade av att delta mer 
aktivt i verksamheten. Närmast är European Rally i Rotterdam i september. 
Information och anmälningsblankett finns på hemsidan. Det är ett mycket fint  
program som erbjuds. Påminn våra medlemmar om mötet. 

Marianne Wikfalk, Ingelög Wyndhamn, Elisabet Jensen utanför Vilnius universitet (Foto Anders Wyndhamn) 
 
 



Tack för ert engagemang och arbete under året som gått. Ni är alla viktiga kuggar i hjulet, förmedlar 
information ut till klubbarna som länk mellan RISO och ISO och är ansvariga för att artiklar sänds in 
till IW-Nytt. Jag önskar er alla en skön sommar med fina tillfällen till avkoppling och rekreation. 

 Ingelög Wyndhamn, Nationalrepresentant 2018 - 2019 

 


