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Svenska Inner Wheel Rådet      
 
Tillsammans håller vi i   - håller ut. 
 

 

Kära Inner Wheel medlemmar! 

Naturen har klätt sig i sin färgsprakande höstskrud, som inom kort kommer att blåsa bort när 

höststormarna avlöser varandra. Vid månadsskiftet oktober/ november övergick vi från 

sommartid till normaltid och nu väntar vi på att få lysa upp våra hus och hem i advent.  

 

Uteblivna resor till distrikt och jubilerande klubbar 

Jag hade sett framemot att träffa många av er på distriktsårsmöten under hösten, men med 

tanke på den pandemin som präglar vårt samhälle har alla resor blivit inställda. 

Förhoppningsvis ser vi ”ett ljus i tunneln” så jag kan besöka er under våren. Jag tycker att ni 

alla har löst era distriktsårsmöten på ett ypperligt sätt.  

Ett antal jubilerande klubba har flytta fram sina festligheter till våren.  Förhoppningsvis har 

smittspridningen minskat och att Sverige har börjat massvaccinera. Tänk vad vi har lärt oss 

hantera digitala möten. Vissa av er har även haft en kombination av fysiska och digitala 

möten men att träffas fysiskt berikar mer, eller hur? 

 

Givande digitala funktionärsmöten  

Redan under mitt år som vice rådspresident var det en ambition från min sida att få till, ett 

par digitala möten med distriktspresidenterna under mitt år som rådspresident. Målsättning 

har varit och är att fånga upp frågor från distrikt och klubbar, vara lyhörd samt att ge 

information om VU:s fortskridande arbete mellan rådsmötena. 

Under hösten har VU funktionärerna haft två möten med sina motsvarande 

distriktfunktionärer för att diskutera verksamheten i distrikt/ klubbar i landet. Dessa möten 

har varit informella. Jag tror att det har varit ett bra sätt att ge varandra input.  
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På Inner Wheels hemsida, www.innerwheel.se  (se under rubriken ”Bibliotek, fliken längst 

upp till vänster, står det - Idébanken) finns numera en ”Idébank i Corona tider för distrikt och 

klubbar”. Medlemsvård är alltid viktigt men särskilt viktigt i dessa tider. Under de senaste 

veckorna har fler och hårdare restriktioner och rekommendationer kommit från både 

Folkhälsomyndigheten och regeringen. Tyvärr kommer COVID-19 hålla oss ytterligare i ett 

järngrepp i flera månader till. 

Glöm inte bort att du kan ”resa runt” på ett Coronasäkert sätt, jo då, på IW hemsida !                                 

Här ser du underbara bilder från olika delar av Sverige, här hittar du lätt information, brev 

från världspresidenten, bildspel, protokoll eller besök bara andra klubbar och distrikts 

hemsidor.  

Under fliken ” Nyheter” finner du i fallande datumordning allt som publiceras på hemsidan, 

innan det sorteras in på ”sin plats”. Jag önskar dig en ” trevlig resa” på IW hemsida. 

 

IW hjälpprojekt 

Vad används våra pengar till? Vi innerwheelare samlar årligen ihop ca 500 000kr till våra 

gemensamma hjälpprojekt, en stor summa pengar. Jag har gav projektledarna i uppdrag att 

bryta ner summan till, hur många hundar, hur många flickor som får mat, husrum, skolgång 

och tillsyn av en husmor, vad kostar det att sända ut en IW doktor samt hur många 

stipendier delas ut. På vår hemsida, under respektive hjälpprojekt, kan du läsa 

projektledarnas rapport. 

Övriga gåvor uppgår till cirka 400 000 kr och redovisas årligen i mars månad till 

distriktskattmästarna. Många lokala föreningar i landet får del av våra insamlade medel, en 

del klubbar och distrikt har egna projekt i olika utvecklingsländer som jag tycker är 

behjärtansvärt.  

Jag har noterat att klubbar samlar in pengar till andra biståndsorganisationer. Varför inte 

stödja våra egna, i första hand? 

 

Storytelling 

Storytelling – betyder att du delar med dig av Inner Wheels berättarkapital. I mitt bildspel - 

Inner Wheel i tiden – för Inner Wheels framtid – ger jag en enkel överblick över Inner Wheels 

historia.  

En presumtiv medlem är intresserad av vår värdegrund och historia. Genom att skapa en 

identitet och en trovärdighet kan vi berätta om Inner Wheels hjärtefrågor. Storytelling är till 

exempel en berättelse från våra hjälpprojekt, månadsmöten, intressanta föredrag, 

studiebesök, social gemenskap, nationellt/ internationella vänskapsmöten mm.  

Tänk om du paketerar detta till en spännande, konkret och sann historia, och om du skulle ta 

”3 min IW” i anspråk vid nästa månadsmöte! 

http://www.innerwheel.se/
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Årets narkotikasökhund är utsedd   

Tullverket nominerade tre av sina totalt 46 hundekipage i tjänst. En enhällig jury bestående 

av representant från Tullverket, VD Svenska Kennelklubben, Lions Club International och 

Svenska Inner Wheel Rådet utsåg en labradorretriever – hane, Harry med hundförare Kim. 

Jag som rådspresident innehar detta ärofyllda uppdrager att representera Inner Wheel och 

deltar i att rösta fram och motivera årets narkotikasökhund men tyvärr blev det ingen               

Inner Wheel hund i år. 

 

Inner Wheel i tiden – för Inner Wheels framtid 

……… det blev inte som jag hade tänkt mig men vi gör ett omtag och hoppas på fysiska 

månadsmöten där vi kan diskuterar frågorna under våren fram till Rådsårsmötet.  

Jag hade tänkt mig att ni skulle kunna diskutera de fyra frågor som var inbakade i bildspelet i 

slutet på era månadsmöten under hösten och i början av november, mailat mig era två 

förslag/ svar på varje fråga, så att jag skulle kunna sammanställa detta och redovisa det på 

rådsårsmötet. Jag har fått in bra förslag och tankar från några av er men jag önskar fler idéer. 

(se Power Point presentationen nr. 22 och 23) Jag tackar på förhand för ert engagemang. 

Vilka är Inner Wheels goda sidor?                                                                                                     

Vilka är Inner Wheels svaga?                                                                                                                   

Vilka styrkor har Inner Wheel?                                                                                                                      

Vilka möjligheter har Inner Wheel? 

 

Digitalt Rådsårsmöte – 14 november 2020 

Tänk att få tillhöra en grupp kreativa kvinnor som tar IW in i framtiden. Ett Rådsårsmöte 

följer givna paragrafer utifrån stadgarna. Ekonomiska redovisningar, rapporter från 

hjälpprojekt, nomineringar, motioner mm.  

Det togs upp hur länge ett projekt är ett projekt. Olika alternativ till hjälpprojekt 

diskuterades. Klubbarna bör fortsätta denna diskussion samt även komma med egna förslag 

till Rådsmötet i april.  

Motionen från D235 angående att sära på rollen som Past president och 

Nationalrepresentant/ RISO bordlades till rådsmötet i vår. Efter diskussion och ny 

information i ärendet ville distriktspresidenterna ta upp frågan med sina klubbar en gång till 

innan de avger sina distriktsröster. 

VU har fått mandat att köpa in licenser till en digital plattform för framtida digitala möten. 
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En riktig God Jul och ett Gott Nytt 2021 önskas ni alla med förhoppning att vi ses fysiskt 

under våren på distriktsmöten och på Rådsmötet i Stockholm där vi fortsätter att fatta 

kreativa beslut för Inner Wheels i framtid.                    

  

Ewa Jägevall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


