
 

 

Svenska Inner Wheel Rådet 

 

Bästa Distriktsskattmästare                               Lund 2021-01-12 

Nu har vi kommit halvvägs på vårt verksamhetsår. Jag hoppas ni alla haft en fin jul trots 

Covid och social distansering. 

Vi kommer att ha ett digitalt möte via Teams onsdagen den 3:e mars som jag kommer att 

kalla till. Torsdagen den 18:e februari kommer det att vara ett testmöte via Teams för de 

som önskar. Båda mötena startar kl 18.30. Förslag på mötespunkter mottages.  

Rapport angående nya medlemmar samt betalning för dessa skall sändas in två ggr under 

vårterminen. Rapporterna ska vara klara den femtonde mars respektive femtonde juni så att 

jag kan rapportera och betala in avgifter till International Inner Wheel senast den 

trettioförsta mars och den trettionde juni. Har ni inte fått några nya medlemmar sedan 

föregående rapporttillfälle meddela mig detta. 

Totalt blir medlemsavgiften 81 kr för detta halvår (96 kr för utomlands bosatta). 

Medlemsavgiften betalas in till SIWR:s bankgironummer 446-4996. Medlemsavgiften till IIW 

är 21 kr. Avgiften är uträknad efter pundets kurs den 1 juli 2020. Avgiften till SIWR är 25 kr, 

registeravgiften är 10 kr, IW-Nytts avgift är 25 kr för svenska och 40 kr för utländska 

prenumeranter. Avgifterna är oförändrade jämfört med föregående år.  

Internationell rapport för hjälpprojekten gällande 15 mars 2020 till 15 mars 2021 ska lämnas 

in till mig senast den 15:e april 2021. Insamlade medel till Garissa ska redovisas under A. IW-

doktorn under B. Kvinnors rättigheter under C. Narkotikabekämpning under D. Alla övriga 

lokala projekt samt bidrag till Covid-fonden redovisas under E. Blankett kommer att finnas på 

Svenska Inner Wheels hemsida och skickas även med i detta utskick. Jag skickar även med 

sammanställning över våra hjälpprojekt från 1 juli till 31 december. 

Directoryn går inte att beställa utan man får gå in på den internationella hemsidan och 

hämta de kontaktuppgifter som önskas. 

Det är budgettider för nästa verksamhetsår. Avgiften till IIW ska beslutas på Convention och 

antagligen blir det en ökning av medlemsavgiften till IIW från 3,50 GBP till 4,00 GBP. Det 

innebär en ökning av avgiften med ca 6 kronor.  

Ny dator till Rådsskattmästaren är införskaffad. Vi behövde inte skaffa nytt Office-paket utan 

jag ansökte hos Microsoft att SIWR skulle bli en ”erkänd” ideell förening hos dem. De 

godkände ansökan så SIWR har gratis programvara från dem. Även Teams har vi fått tillgång 

till utan kostnad. Alla i VU har fått tillgång till Teams samt alla distriktspresidenter har fått 

erbjudande om varsin Teamslicens i sin funktion. 

IW-hälsningar   

Monique Mellin  

Rådsskattmästare SIWR 

 


