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Allmänt  
Instruktioner för distriktsskattmästare finns samlade i Stadgar, Instruktioner och 
Handbok. Allmänna ekonomiska göromål såsom betalningar, konteringar, bokföring mm 
behandlas inte i denna vägledning. 
 
Medlemsavgift  
Medlemsavgifternas storlek och senaste datum för inbetalning framgår av nedanstående 
tabell. Förutom första inbetalningen fastställer distriktsskattmästaren senaste datum för 
klubbskattmästarna att betala in avgiften.  
 
Observera att om distriktsmöte hålls före 1 oktober så måste distriktsavgiften vara inbetald 
före mötet, eftersom klubbens delegater inte har rösträtt om avgiften inte är betald. 

 
Ny medlem i klubben registreras inom 14 dagar och avgiften betalas samtidigt in till 
distriktsskattmästaren och ett mail sänds till henne som talar om att klubben har tagit in 
en ny medlem. 

  
Hel avgift 

IIW SIWR Register IW-Nytt Sverige IW-Nytt Utland 

42 50 20 50 80 

     

Inbetalare Datum l Datum ll 

Klubbmedlem 1/7-30/9 2020  

Ny klubbmedlem 1/7-30/9 2020 snarast 

Klubbskattmästare 1/10 2020  

Distriktsskattmästare 15/10 2020 15/12  2020 

Rådsskattmästare 31/10 2020 31/12 2020 

  
Halv avgift 

IIW SIWR Register IW-Nytt Sverige IW-Nytt Utland 

21 25 10 25 40 

   

Inbetalare Datum III Datum IV 

Ny klubbmedlem 1/1 2021 snarast 

Klubbskattmästare   

Distriktsskattmästare 15/3 2021 15/6 2021 

Rådsskattmästare 31/3 2021 30/6 2021 

 
Samtliga avgifter betalas in till SIWR:s bankgiro nr 446-4996. 
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 Pundets värde fastställdes i början av juli 2020 till 12 kr (något över det reella värdet). 
Avgiften till IIW är 3.5 GBP, i år blir hel avgift 42 kr respektive 21 kr i halv avgift. 
Total hel medlemsavgift att betala till SIWR blir 162 kr.  
 
Medlemsavgiften som ska betalas till distriktet ska även inkludera avgiften på 30 kr för 
Matrikel och Handbok samt distriktets egen avgift som varierar mellan de olika distrikten.  
 
SIWR har genom åren följt IIW:s princip med att ta ut halv medlemsavgift för medlemmar 
som registreras efter nyår. Det är när SIWR:s budget godkänns av Rådsmötet som detta 
beslutas. På samma sätt är det för klubbar och distrikt. Storleken på medlemsavgiften 
beslutas på respektive årsmöte för klubbar och distrikt. Där bör också beslut tas om 
avgiften till klubb respektive distrikt ska halveras efter nyår. 
 
Rapporter 
Rapport angående antal medlemmar skickas till rådsskattmästaren fyra gånger per år. 
Höstrapport 1 och 2 samt vårrapport 1 och 2. Vid första rapporteringen ska samtliga 
matrikelförda medlemmar tas med, med undantag för medlemmar som avlidit. Vid 
följande rapporter tas endast nytillkomna medlemmar med. Rapporten består av två 
blad, ett där klubbens namn och antal (nya) medlemmar ska skrivas in. På det andra 
bladet sammanställs totalt antal (nya) medlemmar för hela distriktet. I rapporten kommer 
summan att räknas ut automatiskt efter att ni skrivit in aktuellt antal och rätt avgift. Men 
kontrollera detta för säkerhets skull. Formuläret bifogas men finns också på Inner Wheels 
hemsida. 
 
Matrikel 2020-21      
Varje klubb beställer numera valfritt antal matriklar. Beställningen görs via SIWR:s 
medlemsregister. Matriklarna skickas från tryckeriet till klubbsekreteraren för utdelning 
eller till den som klubben bestämmer. I september 2020 fakturerar rådsskattmästaren 
distrikten för matriklarna efter antalet medlemmar den 1 juli. Priset är 30,00 kr/st. 
Distriktet får in avgiften från klubbarna via distriktsavgiften. Beställning av extra 
matriklar till nytillkomna medlemmar kan, i begränsad omfattning, göras i efterhand av 
klubben hos rådsskattmästare. 
     
Directory 2021-22    
Uppgifterna i Directory (den internationella matrikeln) finns på hemsidan. Men 
ett tryckt exemplar kan beställas hos distriktsskattmästaren, som i sin tur beställer via 
rådsskattmästaren senast den 20 mars 2021. Pris meddelas senare. Rådsskattmästaren 
fakturerar distrikten för beställda exemplar. Leverans sker i början av september 2021. 
       
Hjälpprojekt  
Klubbarnas redovisning av hjälpprojekt 15 mars 2020 – 15 mars 2021 skall i  
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sammanställd form vara rådsskattmästaren tillhanda senast 15 april 2021. 
Blankett kommer att finnas på Svenska Inner Wheels hemsida. 

 

Våra nationella hjälpprojekt är IW Doktorn och Narkotikabekämpning. 
Det internationella hjälpprojektet är ”Caring for Woman and Girls”.  På 
rådsmötet valdes att fortsätta stödja Ekmans insamlings stiftelse i Garissa.  

SIWR, IW Doktorn:  PlusGiro 29 70 96-0 

SIWR, Narkotikabekämpning: PlusGiro 6 12 05-1 

IIW, Garissa:  PlusGiro 11 00 08-0 

Gåvor, stipendium till Silviasystrar: SIWR:s bankgiro 446-4996 

 

Materiel   
Informationsbroschyrer, medlemsbrev och medlemskort kan beställas direkt av 
rådsskattmästaren mot portokostnad.  
 

Constitution      
Finns tryckta i Stadgar, Instruktioner och Handbok. 
 

Reseutjämning  
Reseutjämning tillämpas vid rådsmötena och informationsmötet. Det innebär att varje 
distrikt betalar sina representanters kostnader för resan, men informerar samtidigt 
rådsskattmästaren om beloppets storlek. Summan av alla resekostnader divideras med 
antalet medlemmar i Sverige = á-pris per medlem. Därefter multipliceras respektive 
distrikts medlemsantal med á-priset. Framräknad siffra jämförs med vad distriktet betalat 
ut och differensen regleras. Resekostnaderna för rådets VU, verkställande utskott, ingår 
inte i reseutjämningen, men administreras av rådsskattmästaren.  
 

För att inte andra distrikt ska drabbas är det oerhört viktigt att alla följer den givna regeln 
att resa på billigast sätt. Tänk på att man även kan samåka med närliggande distrikts 
delegater. 
 

Bokslut   
 Bokslutet 2019/20 för SIWR och ekonomisk rapport för Hjälpprojekten är utlagda på 

Inner Wheels hemsida. 
 

Frågor rörande denna vägledning eller övriga ekonomiska frågor besvaras gärna av mig. 
Jag ser nu fram emot ett roligt verksamhetsår tillsammans med er. 
 

Monique Mellin 
Rådsskattmästare i SIWR    
Telefon: 0768-87 09 86  
Mail: moniquemellin@hotmail.com 

mailto:moniquemellin@hotmail.com

