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Bästa Distriktsskattmästare i Svenska Inner Wheel                                

 

Hoppas att det nya året har börjat bra för er alla. Här kommer lite nyttig information. 

Budgetförslag för SIWR 2020-21 har skickats tidigare och finns också på hemsidan. Det innehåller inte 

något förslag på höjd avgift till SIWR men p g a nuvarande valutakurs på GBP räknar vi med en 

höjning på avgiften till IIW med 2 kr till 44 kr. Var vänlig skicka vidare till klubbarna. Förslaget tas 

sedan upp för diskussion på era respektive distriktsmöten och kommer sedan att tas upp för beslut 

på rådsmötet i Örebro den 18-19 april 2020. 

Nya medlemmar som tas in efter nyår rapporteras som vanligt till mig via vårrapport 1. Om ni tycker 

att det underlättar kan matrikelansvarig i distriktet ta fram rapporter i medlemsregistret. Man kan få 

en rapport på vilka klubbar som fått nya medlemmar. Medlemsavgiften för halvår är 81 kr och den 

avser avgift till IIW, SIWR, registeravgift och IW-nytt. Avgiften betalas som vanligt till SIWR:s bankgiro 

nr 446-4996 och bör vara mig till handa senast 2020-03-15. 

På rådsmötet i Hudiksvall i oktober 2019 pratade vi om klubbarnas redovisning av hjälpprojekt som 

gäller för perioden 15 mars 2019 – 15 mars 2020. Insamlade medel till Garissa ska redovisas under 

kategori A. IW-doktorn under kategori B. Narkotikabekämpning under kategori D. Alla övriga lokal 

projekt redovisas under kategori E. Den sammanställda rapporten skall vara rådsskattmästaren 

tillhanda senast 15 april 2020. Blanketten finnas på Svenska Inner Wheels hemsida. 

På rådsmötet i Hudiksvall togs beslut om att informationsmötet i augusti 2020 ska subventioneras av 

SIWR. Två deltagare betalar full avgift och resterande halv avgift. Detta gäller samtliga deltagare, 

inklusive IT-ansvariga.  

Enligt tidigare rådsmötesbeslut får klubbarna beställa valfritt antal matriklar. Beställningen görs som 

vanligt på Inner Wheels hemsida. Matrikelavgiften är 30 kr och ingår i den medlemsavgift som, precis 

som tidigare, betalas till distrikten. 

Om någon behöver Stadgar, Instruktioner och Handbok kan dessa beställas hos mig. 

Har ni några frågor är det bara att höra av sig. 

 

Många IW-hälsningar 

Lena Nennefors   

Skattmästare SIWR 

070-622 77 71 

lena.nennefors@gmail.com 


