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Hej alla vänner,

Nu är det nytt år och nya förut-
sättningar för ett normalt liv inom 
räckhåll, hoppas jag. Snart är vi 
alla vaccinerade och kan börja 
träffas igen. Äntligen.

Det är några som inte fått med 
sina inskickade bidrag till tidning-
en den här gången. Det kan bero 
på att det saknas bilder eller att 
bilderna inte håller för tryck på 
papper. Bilder tagna med telefo-
nen duger bra. Men de behöver 
skickas högupplösta, alltså i så 
stort format som möjligt. Skicka 
hellre direkt från telefonen  istäl-
let för att du lägger dem i ett mail. 
Det sämsta är om bilden är inlagd 
i ett worddokument. 

Som ni ser i tidningen försöker 
många klubbar i dessa tider hålla 
verksamheten igång med utom-

husaktiviteter. Tyvärr är dock alla 
inte lika bra på detta. Det är jätte-
viktigt för  vår framtid att verksam-
heten inte självdör på grund av 
coronarestriktionerna. Ta kontakt 
med varandra. Programmen be-
höver inte vara så tjusiga bara vi 
fortsätter att hålla kontakt.

I detta nummer finns en  artikel 
om IW-doktorn/Rotary Doctors 
och den viktiga kampen mot 
kvinnlig könsstympning. Här finns 
även läsvärda bidrag från vår RP, 
NR och VRP.  BD/PNR Margareta 
Wesslau ger en inblick i det inter-
nationalla arbetet. Läs också om 
uppdateringen av vårt medlems-
register och betydelsen av arkive-
ring. Och alla reportage från klub-
bar och distrikt. Trevlig läsning!

Kerstin Jonson

NY FB-GRUPP "INNER WHEEL SVERIGE"
Inner Wheel Sverige har nu fått en egen Face-
book-grupp för alla innerwheelare. Adressen är en-
kel: Inner Wheel Sverige.

Gruppen startades i mitten av januari i år och 
har redan många medlemmar. Rykten sprider sig 
snabbt. Trevligt. Kom med du också!

Du som redan är medlem i gruppen kan bjuda 
in flera av dina innerwheelvänner.  Ju fler desto 
trevligare!
Hör gärna av dig om du har några frågor.

Kerstin Jonson, administratör
 iwnytt@gmail.com

Inner Wheel Sverige
Offentlig grupp : 250 medlemmar

KOM MED PÅ 
CONVENTION!
Nu finns det en unik möjlighet för 
alla medlemmar att få uppleva en 
Convention - Inner Wheels största 
arrangemang som äger rum vart 
tredje år. Visserligen kan vi inte 
träffas på plats i Jaipur i Indien 
men kan få uppleva "allt" på da-
torn. Läs mer om detta på sidorna 
4 och 24!
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Rådspresident Ewa Jägevall

Kära medlemmar!

Vilken underbar dagsutflykt till 
Hornborgarsjön jag och min man 
gjort. Solen sken från klarblå him-
mel, flera minusgrader visade ter-
mometern. Vi var på örnsafari för 
att se havs- och kungsörnar. Ge-
nom ett speciellt projekt, där man 
bl.a. lägger ut giftfri föda,  har man 
lyckats öka antalet örnar som tidi-
are varit utrotningshotade. 

Hornborgarsjön är väl an-
nars mest känd som rastplats för 
tranor. Toppnotering pikar på 
över 25 000 tranor vissa dagar. När 
tranorna anländer då är det vår i 
Skaraborg!

Inner Wheel i tidningen
Vilken succé och grattis!  Vill 
framföra ett stort tack till alla er 
som engagerade er för att få in 
en artikel i er lokalpress, om vår 
verksamhet och firandet av Inner 
Wheel-dagen. 

Tänk att under januari fick vi 
ut vårt budskap i över 25 dags-
tidningar! Tio kvinnor har också 
ansökt via vår hemsida om med-
lemskap, fantastiskt.

Möten med social distansering 
Tänk att vi trots pågående 
pandemi låtit vår fantasi få flöda 
fritt. 

Det har kommit till min vet-
skap, både via Facebook  där 8 
klubbar och Distrikt 240 har egna 
facebooksidor samt personliga 
samtal, att i de flesta klubbar har 
uppfinningsrikedomen varit god. 

En klubb har haft digitala må-

nadsmöten hela hösten med fö-
redragshållare, vissa har haft en 
kombination av fysiska och digita-
la månadsmöten eller enbart digi-
tala möten. 

Flera klubbar har promenerat, 
med eller utan stavar, och avslutat 
med medlemsvård, en gemen-
sam fika. Tyvärr har det sociala 
umgänget uteblivit i flera klubbar 
då månadsmöten har ställts in.  
Ett nytt sätt att träffas är på SIWRs 
Facebook, Inner Wheel Sverige. 
Välkomna och väl mött!

Digitalt Rådsmöte 14 mars
 Jag valde att maila ut mitt ”PM för 
våren 2021” till er alla medlemmar, 
för att ni skulle bli informerade om 
vilka frågor som är aktuella inför 
rådsmötet. 

Vi, rådsskattmästaren, vice 
rådspresidenten och jag hade 
ett budgetmöte i januari. Fysiska 
möten har prioriterats i budgeten 
2021–2022. Samtliga nio distrikts-
styrelser, inklusive past distriktspresi-
denter, ”Fjällrävarna”, kommer att bli 
inbjudna till info-mötet i augusti i 
Skövde. 

2021-2022 års rådspresident 
och nationalrepresentant ska var 
för sig besöka alla distriktsårs-/
distriktsmöten under kommande 
verksamhetsår. Hoppas gör vi nu 
att budgeten finner gehör i klub-
bar och distrikt. 

Efter ett år med bara digitala 
möten och uteblivna distriktsbe-
sök ser vi fram emot fysiska möten 
med medlemmar runt om i hela 
landet.

Digital plattform ”Teams”     
Vår rådsskattmästare Monique  
Mellin har fått SIWR klassifierat 
som  en ”ideell förening” hos Mi-
crosoft. Vi får därmed kostnadsfritt 
tillgång till bl.a. Teams. Tack Moni-
que för det. 

Storytelling
Storytelling, som jag skrev om i 
mitt förra nummer av IW- Nytt, är 
ett bra sätt att dela med oss av 
Inner Wheels berättarkapital. Alla 
har vi en historia, inte bara perso-
ner utan även föreningar och or-
ganisationer. 

Tänk så många som skriver sina 
biografier och alla  TV program 
som bjuder in konstnärer, artister 
m.fl.  för att bara berätta sitt livs 
historia. Flera av klubbarna tog till-
fället i akt och berättade IWs histo-
ria för journalisterna inför IW-da-
gen på ett alldeles fantastiskt sätt.

Nu kommer IW-sjalen
Jag har också glädjen att  meddela 
att våra IW sjalar är på väg. Leve-
rans  sker under våren. 

Jag önskar er alla en fortsatt 
trevlig vår. Hoppas vi kan ses 
snart!

Ewa Jägevall                                                                                                                                          

 

VI MÖTER LJUSARE TIDER
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Nationalrepresentant Agneta Svensson

GIVANDE SKÄRMARBETE

Det internationella arbetet, 
vid dataskärmen, har fortsatt 
i oförminskad takt för mig. Vår 
världspresident Bina Vyas har ar-
rangerat en mängd Zoom-möten 
med  oss nationalrepresentanter. 
Bl.a. har vår Covid-19 Fond krävt 
många diskussioner och övervä-
ganden.

Kan vi ena Europa?
Jag och PNR Ingelög Wyndhamn 
var Sveriges representanter på  
European Meeting i december. 
Mötet genomfördes digitalt med 
50 deltagare från hela Europa 
med Grekland som värd. Vi dis-
kuterade bl.a. frågan om framtida 
gemensamma arrangemang och 
hur vi kan visa upp ett enat Euro-
pa. Kan vi enas om gemensamma 
nomineringar till IIW och inte kon-
kurrera länderna emellan? Många 
tyckte att vi inte fattar några be-
slut på våra möten, att för myck-
et tid läggs på nöjen och goda 
middagar och för lite på seriösa 
diskussioner som kan utveckla IW.

Kontrollera och kontrollera
Vi fick även lära oss vikten av att 
fylla i nomineringar, motioner 
m.m. på ett korrekt sätt. Annars 
åker de i papperskorgen (vilket vi 
tyvärr drabbats av). Kontrollera, 
kontrollera, kontrollera, poängte-
rade PIIWP Phyllis Charter. Nästa 
European Meeting är i Rimini i 
september 2021.

Convention i april
I år är det Convention-år! Men 
så annorlunda det blir. Det har 
pendlat mellan hopp och förtviv-
lan, går det att genomföra fysiskt i 
Jaipur, ska det ställas in eller finns 
något alternativ?

Ja, det visade sig att det finns al-
ternativ och nu ska vi snart få vara 
med om en virtuell Convention un-
der två dagar i april. Jag måste er-
känna att det känns spännande och 
visst blir man nyfiken på att se hur 
vi kan närma oss varandra från hela 
världen. 

Nya upplevelser väntar oss
Det positiva med det här är att vi 
alla här hemma kan vara med och 
lyssna, dessutom till en mycket 
rimlig kostnad. Naturligtvis kom-
mer stämningen bli annorlunda, 
inga nya möten vid pauser mellan 
sessioner, inga fantastiska kläd-
kreationer att beundra, inga främ-
mande dofter, inga goda midda-
gar, inga verkliga utflykter och 
inga direkta utbyten av adresser.

Men vi får en ny upplevelse 
och kanske en insikt i framtiden. 
På det här sättet kanske vi kan 
”ses” oftare framöver. Därmed inte 
sagt att vi ska ersätta alla fysiska 
möten, men det här sättet att um-
gås kan vara ett bra komplement.

Viktiga beslut väntar
Motionerna är en viktig del på 
Convention. Den här gången är 
det inte så många. En annan vik-
tig fråga är beslutet om det ge-
mensamma sociala projektet för 
de kommande tre åren. Vad kom-
mer efter "Caring for Women and 
Girls"?

Efter besluten på Convention 
följer en uppdatering av våra 
svenska stadgar och handbok. 
Den nya upplagan beräknas vara 
klar i höst.

Vad är rätt och fel?
Något som jag har lärt mig under 
mina år i Rådet är att de kultu-

rella skillnaderna i olika delar av 
världen har stor inverkan på hur 
stadgar och handbok tolkas och 
efterlevs. Finns något rätt och fel?

Nu ser vi fram emot en intres-
sant och givande digital Conven-
tion där hela vårt avlånga land 
är representerat. Roligt är att alla 
distrikt har sin egen röstande de-
legat. Från Rådet deltar rådspresi-
dent Ewa Jägevall och jag som na-
tionalrepresentant samt ersättare 
om någon av våra delegater får 
förhinder.

Spännande program
Jag har i dagsläget inget detalje-
rat program för Convention den 
17 och 18 april, men på hemsidan 
och på facebook hittar ni det se-
naste om Convention. 

Vi kan vänta oss en pampig in-
vigning, intressanta föredrag och 
säkert guidade turer i och kring 
Jaipur i Indien. Detta varvat med 
motionerna och omröstningar. 

Det börjar ca kl 11 svensk tid. 
Jag hoppas att många är anmälda, 
eller kommer att anmäla sig, till 
detta unika event. Vi brukar också 
få reda på var 2024 års Convention 
ska äga rum, året då vi firar 100 år 
och Inner Wheel i Sverige 75 år.

Glöm inte att skicka röstsedeln 
på IIW vice president till HQ. Rätt 
ifylld!

Varma Inner Wheel-hälsningar
Agneta Svensson

Kära Inner Wheel-medlemmar!
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IIW Covid-19 DVF will save lives by ensuring safe 
vaccinations for disadvantaged people anywhere 
in the world where it is unaffordable or not readily 
available.  

Ovanstående text om vår gemensamma vaccina-
tionsfond är hämtad från ett dokument från Interna-
tionella Inner Wheel på vår hemsida. 

Jag tycker denna fond är en verklig kraftansträng-
ning som Imm. PIIW President Phyllis Charter, IIWP 
Bina Vyas tillsammans med Board Directors och IIWs 
VU har tagit initiativ till. Eftersom det är det första glo-
bala projektet finns det många frågor kring fonden. 
Här några.
*Varför startades fonden?                                                                                                                          
*Till vem kommer vaccinet att distribueras?                                                                                           
* Hur kommer de behövande att väljas?                                                                                                 
* Hur skall pengarna användas?                                                                                                                  
* När börjar man distribuera?  

För att allt ska gå rätt till kommer fonden att under-
ställas en extern revisor och en COVID-19 DVF kom-
mitté. I dokumentet på hemsidan stå det även att  
-each IW country will make proposals and sug-
gest to whom the vaccine is necessary to be dist-
ributed.

Kan IW-doktorn/Rotary Doctors hjälpa till?
På rådsmötet i mars kommer vi att lägga ett förslag 
att fonden använder Rotary Doctors  redan upparbe-
tade vaccinationskedja via hälsomyndigheten och 
deras kylkedja för vaccinering i Kenya. Mottagnings-
området ligger i västra Kenya i Kasei-provinsen.    

Alla medlemmar bidrar med 12 kronor var     
På vårt digitala funktionärsmöte i slutet på januari 
diskuterades fonden. Samtliga distriktspresidenter 
tyckte då att vi gemensamt skulle verka för att alla 
innerwheelare i Sverige, var och en, skulle bidra med 
12 kr till fonden, totalt ca 42 000 kr. Klubbskattmäs-
tarna redovisar dessa pengar till distrikts-/rådsskatt-
mästaren innan maj månads utgång. Rådsskattmäs-
taren överför pengarna till HQ vid ett tillfälle under 
första veckan i juni 2021 på angivet  IBAN konto.

Detta är Inner Wheel i tiden - för Inner Wheels 
framtid, vänskap, hjälpsamhet och internationell för-
ståelse. 
Mer information om fonden, kan du läsa på vår 
hemsida under / Nyheter/Covid -19. 

Ewa Jägevall,  RP 2020-2021

FÖRSTA GLOBALA PROJEKTET  
COVID-19 KATASTROF OCH VACCINATIONSFOND

VÅRA VIKTIGA SVENSKA PROJEKT
Inner Wheel  Sverige har både 
nationella och internationella 
projekt. 

Fortsatt Garissa-avtal?
Det Internationella projektet har, 
sedan 2012 under paraplyet "Ca-
ring for Women and Girls", varit 
Stiftelsen Garissa i Kenya. Projek-
tet startades av en svensk familj 
från Borås, Karl-Axel Ekman och 
hans hustru Monica 1989. Pro-
jektet har förlängts efter varje 
Convention. Frågan om det ska 
fortsätta även efter Convention 
2021 återkommer vi till.

De nationella projekten har under 
de senaste åren varit Narkotikahun-
darna och IW-doktorn. Silviasystrar-
na är en stipendiefond.

Narkotikahundarna ett år till
Projektet Narkotikabekämpning 
har funnits med sedan 1986 och 
över 70 hundar har inköpts för In-
ner Wheel-medel. Nuvarande avtal 
pågår till 30 juni 2022.

Löpande avtal för IW-doktorn
IW-doktorn har ingen avtalstid 
utan fortsätter löpande. Sittande 
Rådspresident är adjungerad i Ro-

tary Doctors/IW-doktorns styrel-
se.

Nytt avtal för Silviastipendier?
2011 beslutades att instifta stipen-
dier att utdelas till sjuksköterskor 
och undersköterskor som studerar 
demensvård vid Sophiahemmet 
Högskola.  

Projektet finansieras genom 
Gertrud Anderbergs rosenkort.  
Avtalet gäller till den 30 juni i år.

På årets Rådsmöte i mars ska 
projekten diskuteras/beslutas. Ska 
vi fortsätta med de avtal som går 
ut eller ska vi ta fram nya projekt?
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Rapport från IW-doktorn/Rotary Doctors

VI MÅSTE FORTSÄTTA KAMPEN 
MOT KVINNLIG KÖNSSTYMPNING

Under rådande coronapandemi 
kan Rotary Doctors inte sända 
ut några läkare eller tandläkare 
på uppdrag i Kenya. Även verk-
samheten med jeeplinjerna har 
förändrats. Det finns dock stora 
hjälpbehov inom andra områden 
där vi fortfarande kan göra upp-
skattade insatser.

Kvinnors rätt till hälsa
Sedan några år tillbaka har vi be-
drivit ett uppmärksammat projekt 
för kvinnors rätt till hälsa i North 
Pokot, ett område som varit mar-
ginaliserat i förhållande till resten 
av Kenya. Familjer försörjer sig 
främst som boskapsskötare och 
de är stolta över sitt levnadssätt. 

Först nyligen har service såsom 
skolor och sjukvård börjat byg-
gas ut. Även om könsstympning 
är förbjudet i Kenya så förekom-
mer det fortfarande här. Det finns 
dock ingen säker statistik på hur 
vanligt det är, just eftersom det är 
förbjudet. 

Hög status med många fruar
Flickor i tidiga tonåren genomgår 
stympningen när de fått sin första 
menstruation för att markera att 
de blivit vuxna och är färdiga för 
giftermål. Flickorna får då sluta 
grundskolan och blir sen bortgif-
ta, ofta med äldre män som kan ha 
flera fruar sen tidigare. Det är hög 
status att ha mycket boskap, flera 

fruar och många barn. Resultatet 
är många tonårsgraviditeter och 
svåra förlossningar. En 25-årig 
kvinna kan redan ha upp till sex 
barn. Mannen bestämmer över 
kvinnans kropp och hälsa, om när 
hon ska få gå till den vårdcentral 
eller mobila klinik som finns att 
tillgå. Familjeplanering, alltså an-
vändandet av preventivmedel, är 
mycket ovanlig.

Framgångsrikt projekt
De tre frågorna om barnäkten-

skap, tonårsgraviditeter och köns-
stympning har varit i centrum av 
projektet, men också information 
om vikten av mödravårdskon-
troller och preventivmedelsråd-

IW-Nytt har på olika sätt uppmärksammat den 
viktiga kampen mot kvinnlig könsstympning. 

Sissel H. Michelsen, Norge,  gav i en uppmärk-
sammad artikel i IW-Nytt nr 4/2017 en osminkad 
beskrivning av dessa fruktansvärda handlingar. 

I andra reportage har vi t.ex. berättat om Dr. 
Mukweges insatser vid Panzi-sjukhuset. Den 
vedervärdiga könsstympningen av små flickor är 

också en mycket viktig fråga för vårt Garissa-pro-
jekt, liksom för IW-doktorn/Rotary Doctors. Karin 
Håkansson  berättar här  om aktuella RD-projekt 
i nordvästra Kenya. 

Även om Rotary Doctors sett en viss förbätt-
ring av läget krävs det fortsatta insatser för att 
slå vakt om kvinnors rätt till hälsa – och sin egen 
kropp.
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givning. Coronapandemin gör 
barnäktenskap, tonårsgraviditeter 
och kvinnlig könsstympning van-
ligare i flera länder där dessa tradi-
tioner fortfarande finns kvar. 

Där Rotary Doctors stödjer 
kvinno- och mansgrupper att job-
ba med dessa frågor, ser vi dock 
att könsstympning inte ökat utan 
istället minskat. Antal kvinnor som 
frågar om preventivmedel har 
också ökat. I dessa aspekter har 
projektet lyckats, även om mer ar-
bete behövs för att sprida projek-
tet till ytterligare byar. Däremot 
har antal tonårsgraviditeter ökat 
på grund av att skolorna har varit 
stängda. Detta understryker vik-
ten av mer information i skolorna 
om sex och samlevnad samt fort-
satt uppmärksamhet om vikten av 
att undvika könsstympning.  

Viktigt att utbilda männen
Inom ramen för projektet att 
främja kvinnors hälsa har tre kvin-
nogrupper startats och utbildats, 
men också tre mansgrupper och 
fem män från varje grupp har fått 
speciell utbildning. Männen är de 
som bestämmer i familjerna, ock-
så om kvinnors hälsa. Därför är 
det viktigt att nå män och utbil-
da dem i dessa frågor. Kurser har 
arrangerats där man diskuterat 
bland annat myter och felaktig-
heter om preventivmedel och om 
könsstympning. Det senare utförs 

ju av kvinnor på kvinnor, så män 
vet egentligen inte vad som hän-
der. Männen på kursen fick se en 
film om hur kvinnlig könsstymp-
ning går till och de började förstå 
hur fruktansvärt det är. 
 - Detta får absolut inte någon 
göra med min dotter, sa flera av 
männen efteråt.    

Nyttiga diskussioner
Projektet använder ett s.k. rättig-
hetsbaserat perspektiv. Kvinnor 
utbildas och stöds för att driva 
den förändring de vill se genom 
att ställa krav på andra grupper 
och makthavare. Det var mycket 
diskussioner under träffarna. På 
utbildningen med kvinnorna sa 
de att männen bestämmer, att 
männen vill ha unga fruar som är 
könsstympade. På utbildningen 
med männen sa de att de äld-
re kvinnorna bestämmer att alla 
tonårsflickor ska könsstympas. 

Senare i projektet har kvinno- och 
mansgrupperna diskuterat dessa 
olika synsätt. 

Till och med mars 2020 ge-
nomförde kvinno- och mansgrup-
perna möten och skolbesök för 
att sprida information i samhället, 
men med corona stängdes dessa 
möjligheter. Efter ändrade restrik-
tioner kom projektverksamheten 
igång igen i september, men på 
ett annorlunda sätt. Representan-
ter från kvinno- och mansgrup-
perna har gått runt till alla hus-
hållen i området för att prata om 
flickors och kvinnors rätt till hälsa 
och rätt att bestämma själva. Un-
der pandemin har det även varit 
ogörligt att sända ut läkare och 
tandläkare på volontärsuppdrag 
och bedriva den tidigare jeeplin-
jeverksamheten. Verksamheten 
i byarna, vid dispensärer m.m., 
sköts tills vidare av välutbildade 
lokalanställda sjuksköterskor.

Stort tack för värdefullt stöd
Rotary Doctors är oerhört tack-
samma för det kontinuerliga och 
värdefulla stödet från Inner Whe-
els klubbar och medlemmar. För 
att vi ska kunna fortsätta med vår 
verksamhet, anpassad efter gäl-
lande förutsättningar, hoppas vi 
på ett förlängt engagemang från 
er alla. Stort tack på förhand!

Karin Håkansson, 
generalsekreterare Rotary Doctors
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Redaktör D 233
Annkatrin Forsling

STÄLL INTE IN, STÄLL OM I STÄLLET
IWC ställer inte in, vi ställer om.
Det årliga julmötet firades inte 
som vanligt i Sandviken IWC. 
Det blev ingen tomte, julgröt el-
ler klapputdelning, men i stället 
för att helt ställa in ställde vi om! 
Det blev en mycket lyckad glögg-
träff utomhus vid amfiteatern i 
Stadsparken i stället. Glädjande 
var också att klubben fick två nya 
medlemmar den dagen.

Glögg, bakelser och pepparka-
kor serverades och uppslutning-
en blev större än förväntat i det 

frostiga vädret.
IW-dagen firades 
ute i det fria i det 
vackra Högbo 
bruk med hög-
tidlig skål och 
en liten tipspromenad. De närva-
rande höll covid avstånd och var 
varmt klädda. 

En mycket uppskattad träff, 
även om en del frös lite om fing-
rarna. Kaffet var dock rykande 
hett och värmde gott.

Text och foto Evelina Jigsäter

ANNORLUNDA 
IW-DAGSFIRANDE
Det är mäktigt att tänka på att Inner Wheel-kvin-
nor i över 100 länder firade att vår förening bild-
ades 10 januari 1924 av Mrs Margarette Golding 
i England. Falu IWC brukar fira stort hemma 
hos innevarande års president med sherry och 
trevligt kaffekalas. I år blev det ett litet firande 
utomhus i vice sekreteraren Meta Tostebys träd-
gård med varm glögg vid brasan och medhavd 
kaffekorg. Det blå ljuset tändes och vice presi-
denten sa några ord om vår grundare och tan-
karna runt IW. Blå burken gick runt och det blev 
ett bidrag även denna gång till våra hjälpprojekt. 

Falu IWC har också varit väldigt flitiga och träffats 
trots pandemin. När vi inte kan ha möten inne får 
vi träffas ute. Det gäller att tänka om och tänka 
nytt! Promenader var fjortonde dag har varit upp-
skattade och vi kommer att fortsätta med dem 
under våren. Vi går i små grupper och är noga 
med att hålla avstånd. Här ovan är gänget som 
gick på Myran strax före jul. 

Text Meta Tosteby, foto Lena Porelius-Friman 

IVA-sjuksköterskan Anna Ekstedt har gästat Hudiks-
vall IWC. Anna, som arbetar med covid-19-patienter, 
berättade hur hon och hennes kollegor vuxit in i upp-
giften att vårda de covid-sjuka. 

Under ”resans” gång har instruktioner arbetats 
fram och dokumenterats för att på bästa sätt ta hand 
om dessa patienter. Dessutom övar de på varandra 
hur man vänder covid-patienter etc. 

Efter arbetspassets slut har personalen samlats för 
att diskutera vad som hänt. Det har hjälpt dem myck-
et, i stället för att var och en går direkt hem till sig med 
passets upplevelser. 

Vid Annas besök fanns inga covid-19-patienter på 
IVA. Av den information vi fått kan vi konstatera att 
covid-19-patienter blir mycket väl omhändertagna på 
Hudiksvalls sjukhus. Anna förväntade sig inte att få nå-
gon semester, men fick tre veckors sommarsemester.

Vår President tackade Anna med en IW-ros för ett 
mycket intressant föredrag.

Text Inger Jansson, foto privat

Fr.v. Sonja Båtelsson, KP,  och de nya 
medlemmarna Gunnel Wengelin och 
Margot von Holst på utomhusglögg.

ANNA FRÅN IVA 
PÅ PLATS I HUDIK
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Redaktör D 239
Birgitta 

Lundquist

Tankar och idéer kommer när man 
minst anar det, som t.ex. under en 
joggingrunda.  ”En rörlig reklam-
pelare.”  

Varför inte använda IW-emble-
met för att väcka nyfikenhet i sam-
band med exempelvis jogging, 
yoga, vandring, cykelturer och 
andra vardagliga aktiviteter.  Jag, 
Maimo Widesjö i Burlöv-Lomma 
IWC, var tvungen att testa! Två 
storlekar på emblem: 18 cm resp 
14.5 cm i diameter togs fram.

HUR KAN VI SYNLIGGÖRA INNER WHEEL? 
Genom att använda T-Shirt Tranfer 
Paper, bläckstråleskrivare, stryk-
järn för överföring av emblemet 
på ljus T-shirt blev resultatet tyd-
ligt. Se bif bild. För ökad hållbar-
het över tid och tvätt bör troligen 
ett tryckeri anlitas. 

Idén är nu testad och 20 st em-
blem för T-Shirts bärs nu av Inner 
Wheelare inom D239.

Maimo Widesjö
Burlöv - Lomma IWC

GLÖGG I PARKEN I YSTAD

Norra Promenaden är en härlig 
park i Ystad. Gamla ärevördiga 
träd, några över 100 år, ovanliga 
träd som kaukasisk vingnöt och en 
vattenfåra som slingrar sig genom 
parken gör den till ett givet mål 

för Ystad IWCs promenader på 
måndagarna. Den 14 december 
hade klubbmästarna dukat upp 
ett inbjudande bord med varm 
glögg och pepparkakor bakom 
ett stort vindskyddande buskage 

av rododendron 
som gav lä. Den 
stora gräsmattan 
i anslutning gjor-
de det möjligt 
att hålla avstånd 
medan vi stod i 
kö och sedan cir-
kulerade runt och värmde våra 
strupar. 

Alla hade behov att få träffas 
och att få prata på riktigt och inte 
via telefon eller dator. Måndags-
träffarna fortsätter, i somras var 
det som kaffeträffar nere i små-
båtshamnen och nu som prome-
nader i Ystads oas. Viktiga små 
sammankomster i bedrövliga ti-
der.

Text  och foto Astrid Hansson

Från vänster Elisabeth, Gunilla, Siw och 
Kerstin.

Klubbvärdinnorna Kristina Johansson 
och Monika Wemrell står  klara. 

IW-dagen den 10 januari 2021 
blev för vår klubb, Höganäs IWC, 
historisk. För första gången utlys-
tes ett digitalt medlemsmöte. Vår 
president ville på detta sätt försö-
ka få kontakt med medlemmar-
na. Av totalt 10 anmälda lyckades 
9 koppla upp sig. Till saken hör 
även undertecknads negativa in-
ställning till digitala möten. Inner 
Wheel för mig är personliga mö-
ten. Men jag tänkte till och kom 
fram till att pandemin inte skulle 

få segra och ta Inner Wheel ifrån 
mig. Vi hade ett trevligt möte 
med diskussion om Inner Whe-
el och bl.a. hjälpprojekt. I brevet 
hade vi även utlyst en insamling 
till förmån för IW-doktorn. Otro-
liga 2 200 kr kom in från både 
egna medlemmar och från när-
stående klubb. Beloppet har där-
efter fördubblats genom bidrag 
från klubbkassan. Vi beslöt försö-
ka destinera det för arbetet mot 
kvinnlig könsstympning. Text och foto Anita Lindberg

MAN MÅSTE TÄNKA OM I CORONATIDER
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Nu är det drygt ett halvår sedan jag 
gick in i SIWR som vice Rådspre-
sident. Alltid har jag varit pigg på 
utmaningar, även om plikter till 
familj och arbete i Lunds kommun 
har hållit mig kvar i verkligheten. 

Meningsfullt syfte lockade
Att vara föreningsmänniska är väl 
en faktor till att jag tackade ja till 
posten som vice Rådspresident. 
Det var kittlande och lite spännan-
de. Att arbeta för vårt Inner Whe-
el som har ett fint syfte med de 
meningsfulla ledorden, vänskap, 
hjälpsamhet och internationell 
förståelse kändes egentligen na-
turligt, och att genom detta arbe-
te få träffa olika människor har för 
mig alltid varit en sporre. 

Dessutom känner jag att jag 
har psykologiskt stöd från min 
hemmaklubb och mitt distrikt, 
där jag fått många vänner genom 
mina uppdrag för vår förening.

Välkomnar alla kvinnor
Sedan år 2012 är Inner Wheel, som 
ni vet självständigt och vi kan re-
krytera den kvinna vi vill till våra 
klubbar. Jag hyllar den utveckling-
en och menar att kvinnor är lika 
kompetenta som män, trots att 
det finns en del kvar att göra, när 

det gäller jämställdhet, inte minst 
lönemässigt. När det gäller  rekry-
tering av nya medlemmar gäller 
det förstås att klubbens aktiviteter 
attraherar och att det finns en po-
sitiv öppenhet inför nya medlem-
mar. Givetvis är vår förenings syfte 
viktig. 

Vi har mycket att erbjuda 
Idag har vi ingen naturlig inström-
ning av unga kvinnor, som ofta är 
fullt upptagna av arbetsliv och fa-
milj, men det jag erfarit är att för-
utom allt annat, så kan vi bjuda på 
både vänskap och gemenskap. 

Att vara en del av en styrelse i 
föreningen är förstås också utveck-
lande för dig själv.

Vår gemenskap i Inner Wheel 
har jag speciellt fått uppleva un-

VARFÖR ENGAGERA SIG 
I INNER WHEELS STYRELSER ?

der detta konstiga år, när vi inte 
kan träffas fysiskt och är hänvisade 
till träffar på avstånd, promenader 
och inte minst dessa digitala mö-
ten. 

Stimulerande utmaningar
Teams och Zoom möten kan verk-
ligen vara en utmaning för oss som 
tidigare bara använt Skype inom 
denna genre. Men skam den som 
ger sig. 

Vice distriktspresidenterna och 
jag har träffats digitalt och det är 
med beundran jag bevittnar den-
na entusiasm, som avspeglar sig 
både vad gäller arbetet, som läggs 
ner i klubbar och distrikt och avse-
ende de tekniska nymodigheter, 
som vi behöver använda. Lyssna 
till varandra och att försöka lära 
känna varandra genom en bild på 
skärmen, bara det är i sig en utma-
ning !

Kom med i teamet!
Så fråga dig själv:”Skulle det vara 
roligt och stimulerande att arbeta 
i någon av våra olika styrelser? Ni, 
som sitter i styrelsen, ni arbetar i 
grupp, det är ett teamwork! Du är 
aldrig ensam.

Gertie Stenkula

Tankar från Vice Rådspresident Gertie Stenkula

Gertie Stenkula är medlem i Lund IWC sedan 2006 

och har haft flera olika funktioner både på klubb- och 

distriktsnivå.

2008 valdes hon till klubbsekreterare och var sedan 

klubbpresident i två omgångar, 2012 och 2015.

2018 blev Gertie distriktspresident i D239 och året 

därpå DISO och distriktsredaktör.

2020-2021 är hon vice Rådspresident och vice Natio-

nalrepresentant. 

Gertie är föreslagen till Rådspresident 2021-2022.
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Redaktör D 235
Inger Dalborg

Stockholm Ekerö IWCs vänklubb i Nya Zealand har 
klarat av Covid19 och kan umgås som vanligt men 
släpper heller inte in någon som inte är garanterat 
fri från smitta/karantän.

Ett mycket annorlunda reportage denna gång. 
I dessa Pandemitider händer det ju inte särskilt 
mycket i våra klubbar. Alla klubbar har uppmanat 
medlemmarna att träffas t.ex. för promenader i små 
grupper.

Promenad över gränserna
Stockholm Ekerö IWC har ännu 
en gång bjudit in till promenad 
i Hagaparken för alla som finns i 
närheten. Något som kan bli vän-
skap över klubbgränserna.

Vi är ju en vänförening, så det 
viktigaste är ju att vi värnar om var-
andra och håller kontakt. 

Fortsätt hjälpa
Alla väntar på vaccin, så att vi kan träffas, men innan 
dess uppmanar klubbarna sina medlemmar att in-
samlingar till våra hjälpprojekt kan fortgå.

Omval av klubbstyrelser
Styrelserna i många av våra klubbar planerar att låta 
sig omväljas för 2021-2022. Det känns ju tråkigt att 
ha ingått i en styrelse som inte gjort något, inte ens 
träffats, när det är så stimulerande med styrelsear-
betet.

Att ha Valmöte och Årsmöte med hjälp av mejl 
fungerar ju, men är trist. Det är ju småpratet emellan 
förhandlingarna som stärker vänskapen.

Tips till andra distrikt
Alla klubbar jobbar nu med motio-
nerna till Convention. Distriktet har 
valt en delegat som framför klub-

barnas röster.
Nu när vi spa-

rar så mycket pengar på att inte 
skicka någon till Indien, har vårt 
Distrikt beslutat att alla i distriktets 
styrelse, som vill fara till Indien i sin 
egen soffa, bjuds på anmälnings-
avgiften (resan) av Distriktet.

Kanske ett tips till andra Distrikt 
och klubbar, så att vi blir  många 
deltagare från Sverige.

Att ha varit med på Convention 
i Indien, blir ju ändå ett minne vi 

får med oss från detta pandemidrabbade år. Hoppas 
vi ses på skärmen.

Bra PR om Inner Wheel-dagen
Till IW-dagen den 10 janu-
ari lyckades några klubbar 
få in en blänkare om Inner 
Wheel i lokaltidningarna  
”Mitt I”, Upsala Nya Tidning 
och SDS och HD. Däremot 
var det nobben i 
de större dags-
tidningarna, men 
vi får vara nöjda 
med det som blev.

Marlene Wahlqvist 
President D235

DISTRIKTSSTYRELSEN TILL INDIEN

Passa på att njuta av utelivet.
Foto Inger Dalborg

OM INGA MÖTEN FINNS

POSITIV RAPPORT  
OM COVID-19 
FRÅN NYA ZEELAND
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Redaktör D 238
Birgitta Sallmén

Ett inställt novembermöte lät inte 
hejda de initiativrika i Gislaved 
IWC. Som traditionen bjuder blev 
det  tomtetillverkning  och grill-
ning utomhus i Flahult hos vår all-
deles egen händiga Ann-Christine 
Larsson. Vi tillverkade grantomtar 
där granris och tomteluvor redan 
hade förberetts. De som tackat 
nej till fysiskt möte kunde bestäl-
la en färdig tomte.  2 500 kr sam-
lades in denna kväll som klubben 
har skänkt till hjälpprojektet Ga-
rissa.

Som alternativ till Julmöte 
träffades vi lördagen före jul ut-
omhus  för julmys i Båraryd. Åtta 
klubbmedlemmar gästade vår 
klubbmedlem Catharina Johans-
sons vackra gård där även bastun 

var igång om någon skulle frysa. 
Vilken stämning och vilken fin 
möjlighet att få önska God Jul till 
varandra. 

11 väl påklädda medlemmar 
mötte upp för att fira Inner Whe-
el-dagen. Efter en gemensam 

Två medlemmar i Eksjö IWC tog 
initiativ till en vinterpromenad 
runt sjön den 11 januari. 15 per-
soner deltog och var utrustade 
med stavar, dobbade skor och – 
förstås – eget fika. 

Deltagarna delade upp sig i 
grupper och gick i lite olika takt 
till rastplatsen, där vi fikade. 

Promenadfixarna hade också 
ordnat med ett fantastiskt väder 

med sol och 3 minusgrader. Dess-
utom fanns det varm glögg när vi 
kom fram till målet.

Det är inspirerande att komma 
samman med avstånd och få byta 
lite tankar med andra medlemmar 
– även om det inte blir så lång tid. 
Om tre veckor ordnas en ny pro-
menad.

Text Birgitta Henning, foto Else-Britt Leiner
Fr. v. Annette Jensen, Marie-Louise Holtmo 
och Agneta Svensson.

IW-PROMENAD 
I UNDERBART VINTERVÄDER

INITIATIVRIKA MÖTEN I GISLAVED
promenad i ett 
snötäckt Gislaved 
intogs det med-
havda fikat ut-
omhus under tak, 
med avstånd. 

Alla var över-
ens om att fortsätta ha regel-
bundna möten, men på ett lite 
annorlunda sätt.

Text och foto Jill Österlind 
och Birgitta Sallmén

Julmys. Fr. v.  Annette Fagerström, Inga-
Maj Johansson, Catharina Johansson, 
Ann-Christine Larsson, Ruth Myhra 
Johansson, Hjördis Larsson-Valkama. 

Skövde S:ta Elin IWC började 
2021 med att fira IW-dagen den 
10 januari. Denna dag har firats 
internationellt sedan 1970. 

Programmet var "Fika ute till-
sammans", med samling i Boulog-
nerskogen, Skövde. Vår RP Ewa 
Jägevall hade gjort ett trevligt 
Quiz om Inner Wheel och det gav 
upphov till hjärtliga samtal. 

Margareta Nilsson från Skövde 
IWC berättade om roliga episoder 
från flera Conventions som hon 
deltagit i. 

Gott kaffe och en kort stunds 
solsken bidrog till en fin träff.

Text och foto Ulla Persson

På bilden ser vi från höger till vänster: 
Kerstin Waxberg, Katarina Hasselström, 
Ewa Jägevall, Margareta Nilsson, Cecilia 
Littorin, Eva Richardsson.

FIKA UTE TILLSAMMANS I SKÖVDE



INNER WHEEL NYTT 1/2021 | 13

På Rådsmötet i november 2020 
fick IT-gruppen godkänt att 
genomföra uppdateringar av 
vårt medlemsregister. Nu är det 
klart. Den största förbättringen 
gäller vårt E-postsystem. 

För att avsändaren ska ha bätt-
re kontroll på om meddelanden 
verkligen går fram till motta-
garen har vi bytt leverantör för 
E-posten i medlemsregistret. 

Viktig återkoppling
Man kan nu se när mailet är le-
vererat och när det har kommit 
fram till mottagaren. Har inte 
mottagarna valt bort att visa av-
sändaren att de öppnat mailet 
kan man se när det är öppnat 
också. 

Det bästa med detta är att 
man får se om inte meddelan-
det har gått fram, d.v.s. om det är 
något fel på mottagarens E-post-
adress. Det står då att meddelan-
det är övergivet. Tidsuppgiften 
uppdateras tills den visar när det 
har öppnats. Man måste stänga 
fliken och öppna den igen för att 
se de senaste tidsuppgifterna.

För att inte dessa E-postmed-
delanden ska uppfattas som 
spam eller ev. innehåller virus 
skickas mailen ett och ett och 
inte alla på en gång. Vissa mot-
tagarkonton räknar utskick med 
många mottagare som spam 
och lägger dem i skräpkorgen. 

Detta undviks genom att 
mailen idag skickas med hastig-
heten 20 E-postmeddelanden i 
minuten. Har du inte tidigare ta-
git emot E-post från Inner Whe-
els E-postsystem kan det hamna 
i skräpkorgen ändå. Du får då 
som mottagare öppna det där 
och klicka i att detta är en säker 
avsändare. Då läggs det till Inkor-
gen i fortsättningen.

Jag hoppas att alla distrikt och 
klubbar nu ska börja använda 
våra system för att skicka med-
delanden till medlemmarna. 
Så viktigt att vi håller kontak-
ten med våra medlemmar nu på 
alla sätt! Vi har även genomfört 
en del andra behövliga uppgra-
deringar av medlemsregistret: 

Sökfunktion Dokumentsidor
Vi har nu fått möjlighet att söka 
dokument på distriktens och klub-
barnas sidor i en Sökruta. 

Funktionen Tillbaka
Vi upplevde att funktionen Tillba-
ka hoppade tillbaka för långt. Det 
är nu åtgärdat. 

Medlemsnummer
I vissa rapporter såg man våra 
gamla medlemsnummer, trots 

NU ÄR MEDLEMSREGISTRET UPPDATERAT

att vi inte använder sådana 
längre. Det är nu borttaget. 

Uppgift om när  mappar skapats
Tidigare fanns det en kolumn som 
visade när en mapp skapades på 
sidan för Dokument. Denna upp-
gift är nu borttagen. Endast doku-
mentens skapandedatum anges. 

Flytt av medlem
När en medlem ska flyttas från en 
klubb till en annan, kan vi nu få in-
formation om att det är på gång. 
Efter att datum och ny klubb är 
inskrivet i systemet kommer det 
synas på medlemmens sida. Det 
kommer även att synas i statisti-
ken, vilket det inte gjort tidigare. 
När sedan flytten är genomförd 
syns det på medlemmens sida 
att hon är flyttad från namngiven 
klubb och vid vilket datum. Klubb 
syns inte i redan genomförda för-
flyttningar, bara datum.

Du är alltid välkommen med 
förslag till förbättringar av sys-
temet till mig eller ditt distrikts 
IT-samordnare. Finns alltid möjlig-
het att göra ett bra system ännu 
bättre.

Håll i – håll ut!

Annika Ahlqvist 
IT-samordnare SIWR 

annika.k.ahlqvist@gmail.com 

IT-funktionärerna vid Informationsmötet i Rosersberg 2019.
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Redaktör D 234
Marita Björn

Inspirerade av Västerås-St Ilian 
IWC har vi i Örebro IWC, sedan 
några år tillbaka, anammat de-
ras promenadprojekt. Och nu i 

Covid19- tider har det känts extra 
viktigt och trivsamt att träffas. 

Ofta avslutar vi med en lunch 
eller fika. Antal deltagare växer 
och vänskapen fördjupas. Klart vi 
längtar efter att få komma igång 
med våra inomhusmöten. 

Men till dess promenerar vi 
vidare och gläds åt Inner Wheel 
som fört oss samman (se om-
slagsbilden).

ÖREBRO TACKAR VÄSTERÅS FÖR IDÉN
Vår klubb växer 
och vi har haft 
glädjen att hälsa 
fem nya medlem-
mar välkomna 
under innevaran-
de verksamhets-
år.  Två av de nya på bilden här t.v.. 
Tack Västerås för att ni gav mig 
idén.

Text och foto Åsa Eneklo-Sandberg

Inner Wheel-dagen 10 januari 2021 firades av 
Västerås-St Ilian IWC på ett trivsamt möte.

Vinterns första riktiga snö hade kommit la-
gom till den 10 januari i Västerås. I denna vita 
vackra vinterskrud samlades 10 medlemmar från 
Inner Wheel Västerås-St Ilian för att fira dagen i 
trädgården hos Gunnel Wallquist.  

Att träffas utomhus har blivit det enda alter-
nativet under pågående Coronapandemin. Delar 
av styrelsen hade bidragit med läckert kaffebröd 
och den generösa värdinnan hade ordnat med 
sittplatser, marschaller, facklor och en underbar, 
hängande brasa mitt i trädgården. 

Vår president Åsa Högström tände ett ljus, 
hälsade alla välkomna och påminde om varför vi 
firar denna dag. 

TRIVSAMT IW-DAGSFIRANDE HOS ST ILIAN

Kaffestunden fortskred i vänskapens tecken och med 
trivsamma samtal på ”corona-avstånd”.

Text Birgitta Ekman, foto Anders Wallquist

FUNDERINGAR  OCH TANKAR KRING VÄNSKAP
En av Inner Wheels värdegrunder 
är som bekant att främja sann 
vänskap. Först och främst kan vi 
tänka på vad Den Gyllene Regeln 
innebär och försöka leva därefter.
Redan de gamla grekerna hade 
funderingar kring vänner.

En IW-syster i Västerås, Elisabeth 
Sahlander, skickade mig några 
av Aristoteles´ åsikter. Han de-
lade upp vänner i tre kategorier: 
Användbara vänner (= bruksvänner).  
Lustans vänner (= nöjesvänner). 
Varaktiga vänner (= sanna vänner 
som visar sympati, förståelse, är-
lighet och bevarar ett förtroende).

Ordet vän finns med i många 
föreningars motton. Lever alla 
medlemmar upp till det? Det låter 
ju bra, men sen då?

DP Agneta Fimmerstad, D234 
skickade mig dessa rader om vän-
skap:  Vänner kan hjälpa dig med 
att reducera dina stressnivåer. 
Folk med vänner känner mindre 

smärta, har bättre generell hälsa. 
Fördelar med vänskap inkluderar 
ett starkare hjärta, bidrar till att 
förlänga livet, förbättrar vår men-
tala hälsa. 

I dessa Coronatider vet jag att 
klubbar runt om i landet ordnar 
träffar eller tidsfördriv för klubb-
medlemmarna. Det kan vara pro-
menader, stadsvandringar eller 
frågesporter. Toppen! Allt för att 
tiden inte ska bli för lång i väntan 
på bättre tider. I gott sällskap fly-
ger tiden!

Ett fint initiativ för att leva upp 
till en av värdegrunderna!

Marita Björn, DISO D234
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Redaktör D 240
Ruth Brunner

OSBY-BROBY IWC UTANFÖR BOXEN
I dessa tider gäl-
ler det att tänka 
utanför boxen 
och hitta möj-
ligheter för ge-
menskap utan 
att utsätta sig för 
smittorisk. Den 
16 november samlades 14 pigga 
damer från Osby-Broby IWC vid 
strövområdet på Klinten i Osby. 
Efter en härlig tipspromenad blev 
det fika och trevlig samvaro.

Text och foto Ytte Hjert
Hela gänget på promenaden. 

Glad vinnare i tipspromena-
den blev Eva Simmingsköld.

För att fira IW-dagen bjöd Karlshamn IWC in Tullen 
med narkotikahunden Sunny och hans förare till en 
trevlig stund på Skottbergska gårdens fina innegård.  

Pressen var inbjuden och både de och vi, ca 15 
IW-medlemmar som kom, fick se hur Sunny letade 
och fann väskan med narkotika. Sunny, som är pla-
cerad i Karlshamn är en IW-hund, vilket IW-märket 
vid halsbandet vittnar om. Han kommer ursprungli-
gen från England och blev färdigutbildad för ca ett 
år sedan. 

Mötet resulterade i två stora artiklar i våra lokal-
tidningar om narkotikasökhundarna, hur de arbetar 
och hur IW bidrar till inköp av dem. 
De medlemmar som vågade trotsa det kalla vädret 

NARKOTIKASÖKHUNDEN SUNNY PÅ BESÖK

njöt verkligen också av att få träffas på säkert Coro-
naavstånd!

Text och foto Birgitta Lindskog

Söndag 24 januari genomfördes presidentmöte i 
D240. DP Laila Lundqvist Berglund lotsade distrik-
tets klubbpresidenter och VU genom ett digitalt in-
formations- / erfarenhetsmöte och bl.a. beslutades 
att genomföra kommande Distriktsmöte den 6 mars 
digitalt! Nu har vi ju faktiskt genomfört “digitalt gen-
rep” i den här gruppen, så det kommer säkert att gå 
galant. 

Vice Distriktssekreterare Maj-Britt Bäck framstår 
numera som ett digitalt snille och vi borde kanske 
fundera på om vi inte skulle ge Maj-Britt livslångt för-
ordnande som digital mötesadministratör! Åtmins-
tone så länge vi lever under pandemins hot!

Text och foto Ruth Brunner

18 MODIGA KVINNOR 
TESTAR NYA VÄGAR

Deltagare från vänster till höger
Ruth Brunner DSekr & DISO, Birgitta Gabrielsson D-IT, Laila 
Lundqvist Berglund DP, Elizabeth Möller Hässleholm, Britt Gars 
Petersson vDP, Kerstin Linnander Karlshamn, Maj-Britt Bäck vD-
Sekr, Gunilla Magnusson Skm Ängelholm-Luntertun , Gunilla 
Twisselmann Halmstad-Tylösand, Anna Forserud Ljungby, Bir-
gitta Dahl Alvesta, Ingrid Friman Bromölla Sölvesborg, Christine 
Ivarsson Osby-Broby, Dagmar Epperlin Kristianstad-Hammars-
hus, Karin Carlsson Älmhult, Ywonne Jansson Lessebo-Hov-
mantorp.
(saknas på bild Helena Hansson Ohlsson DSkm och Ylva 
Hjert-Åstenius past DP)
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ARKIVERING ÄR VIKTIGT FÖR VÅR HISTORIA

Att arkivera 
k l u b b e n s 
material är 
en viktig 
uppgift. Det 
är klubbens 
historia, som 
sparas till ef-
tervärlden. 
Klubben själv 
eller någon 

annan kan söka handlingar i arkivet 
tillbaka i tiden. Eller någon kanske 
vill forska i Inner Wheels historia.                                                                                                                                        
Allt som arkiveras blir offentliga 
handlingar som dock fortfarande 
ägs av inlämnaren.

Viktigt ansvar för framtiden
Den som upprättat  en handling 
ansvarar för att den blir arkiverad. 

Den sparas förslagsvis hos 
klubbsekreteraren, som lämnar till 

distriktsarkivarien enligt rutiner 
som man kommer överens om. 

Dokumenten sparas i kronolo-
gisk ordning, det senaste längst 
bak. Alla arkiverade handlingar 
ska vara underskrivna och datera-
de samt försedda med klubbens 
eller distriktets namn, sorterat en-
ligt ”Förteckningsplan” som finns 
på hemsidan under rubriken ”Bib-
liotek”.

Kopior av styrelseprotokoll, 
månadsbrev och verksamhetsbe-
rättelse bör sparas i klubben i 3 år.                                                                                                        
Verifikationer arkiveras inte, utan 
sparas i klubben i 7 år. President-
kedjorna ska arkiveras när man får 
en ny.

Distriktsarkivariens ansvar
Distriktsarkivarien sorterar  klub-
barnas (och distriktets) handling-
ar i syrafria arkivkartonger och 
lämnar matarialet för arkivering.                                                                                                                                    
I samband med att handlingar-
na läggs i kartongerna tas gem, 
gummiband och plastfickor bort. 
Arkivarien får ett kvitto på vad 
som lämnats in.        

Varje distriktsarkivarie har av-
tal med ett säkert och etablerat  
arkiv för inlämning och framti-
da förvaring av allt material från 
klubbarna. Hon hjälper också gär-
na till och förmedlar kontakten 
med "ert" arkiv om ni är på jakt 
efter något i klubbens historia. 

Rådsarkivarie Agneta Mellgren

Ska er klubb fylla jämnt? Vill ni 
veta hur bildandet gick till och 
hur de första åren var? Då ska ni 
kontrollera vad som finns arki-
verat om klubbens historia. Här 
berättar rådsarkivarie Agneta 
Mellgren lite om vår betydelse-
fulla arkivering. 

Nu när det är Covid-tider och vi 
inte kunnat mötas fysiskt är digi-
tala möten ett bra alternativ. Även 
om inte Covid hade funnits är di-
gitala möten ett bra komplement 
och något som jag redan tillämpar 
ett flertal gånger i veckan på arbe-
tet. 

Jag tyckte att den prisuppgift 
som vi hade fått för Zoom lät dyrt 
och googlade runt på nätet och 
hamnade på 

https://nonprofit.microsoft.
com/en-us/getting-started

Gratis Teamslicenser
Från denna sida kunde jag etablera 
SIWR som en ideell förening enligt 
Microsofts kriterier och kostnads-
fritt få  licenser för Teams.

Gå in på Inner Wheels Hem-
sida, där har jag lagt en manual 
hur klubben/distriktet ansöker 
om gratislicens.  Där finns också 
en manual för hur den enskilde 
medlemmen kan ladda ner Teams 
om ni väljer att ordna med egna 
Teamslicenser.

Monique Mellin 

GRATIS LICENSER TILL DIGITALA MÖTEN

Rådsskattmästare 2020/2021
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Redaktör D 241
Lilian Bergholtz

Inte en klar och solig vinterdag 
men vad gjorde det när KP hade 
bjudit in att fira IW-dagen med en 
promenad. 

Tio medlemmar i Linköping 
IWC och en gäst möttes i trivsam-
ma Gamla Linköping försedda med 
eget fika och tågade iväg glada att 
ses och få prata med varandra med 
gott corona-avstånd. Gärna fler 
promenader blev önskemålet.

Övre t.v. KP Gitte Hellström 

PROMENAD I SNÖ GAV MERSMAK

Nog minns vi dramaserien ”Frö-
ken Frimans Krig”?! Där fick vi föl-
ja kampen för kvinnlig rösträtt - 
sist i Norden fick svenska kvinnor 
rösträtt 1921.

Starka kvinnor i ”fröken Fri-
mans fotspår” fanns inte bara i 
huvudstaden utan även i Öster-
götland. Förutom internationellt 
kända Ellen Key fick medlemmar-
na i Linköping IWC genom Mar-
gareta Carling från Linköpings 

bjuder past KP 
Gunnel Hugos-
son på nyårska-
rameller, övre t.h. 
Birgit Disborg fi-
kar med maken. 
Under t.v. Birgit, 
Lennart, Inger och Kerstin inför 
promenaden, under t.h. Kerstin, 
Ann-Christine och Lilian tackar för 
dagen.

Text och bildcollage Lilian Bergholtz

FRÖKEN FRIMANS KRIG
guideklubb vintern 2020 lära kän-
na två framgångsrika kvinnliga 
entreprenörer. 

Ida Israelsson började som 
praktikant på en hattfabrik i Karl-
stad. Efter flytt till Östergötland 
1919 startade hon Linköpings 
Strå-och Finhattsfabrik. Hon in-
rättade kontor i Paris, hade kvinn-
liga säljare över hela Europa och 
tecknade avtal där kvinnor skulle 
ha samma rättigheter som män. 
Hattar var på modet, som mest 
tillverkades 1 000 hattar per dag!

Anna Samuelsson började 
1919 skicka ut flickor med kaffe-
korgar till byggarbetare. Det var 
starten på hennes blomstrande 
konditorirörelse, ett aktiebolag 
som växte sig så starkt att hennes 
man sålde sin rörelse och gick in 
i hustruns. Här kan man tala om 
kvinnor med framåtanda!

Text Margareeta Taleus/Lilian Bergholtz, 
foto Margareta Carling

Av sin egen medlem Lisbeth 
Karlsson fick damerna i Norrkö-
ping Norra IWC höra om vägen 
från lärling till egen företagare 
som optiker. Säkert var förutsätt-
ningarna ganska annorlunda mot 
kvinnornas kamp 1919 men läroti-
den var lång. Man fick lära sig slipa 
glas, löda, böja d.v.s. att göra glas-
ögon från scratch och efter vidare-
utbildning avlägga gesällprov. 

Vid den tiden fanns få kvinnli-
ga optiker. Den optiker Lisbeth var 
anställd hos var nytänkande bl. a. 
med kontaktlinser att sova med. 
1988 var det dags att anta erbju-
dandet att överta företaget och 
bli sin egen - ett stort steg! 

Mötet hölls utomhus på Fär-
garegården och inleddes med en 
tyst minut för klubbens grand old 
lady Marianne Sterner-Svensson 
som avlidit 95 år gammal.

Text Gunilla Bellevik/Lilian Bergholtz, 
foto Ann Weimer

ENTREPRENÖR 

IW-DAG MED STADSVANDRING
Sedan munskydd delats ut av KP 
till 15 IW-damer i Norrköping 
Norra IWC startade vandringen 
ledd av guiden Elsy Sundström i 
två coronasäkra grupper. Vand-
ringen avslutades med varm 
dryck med tilltugg. Det kändes 
härligt i kylan. Bakom maskerna 
Ingvor Kalm och Gunilla Bellevik.

Margareta Carling som Ida Israelsson.

Text Gunilla Bellevik, foto Ann Weimer
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Redaktör D 236 
Christina 

Stoppenbach

VACKRA KLÄDER OCH JUBILARER I KLM
Bland  vackra kläder och Bohuslän i sin finaste 
höstskrud kunde vi i Kungshamn-Lysekil-Mun-
kedal IWC, trots Covid restriktioner, få till stånd ett 
klubbmöte. 

Så roligt att ses igen och förutom sedvanliga 
klubbärenden kunna uppvakta medlemmar 
som jubilerade; Ingrid Sjöblom Karlsson, ViviAnn 
Bergh och Marie Brokopp.

Text och foto Birgitta Gedda

Uddevalla Skansen IWC började oktobermötet 
med en stadsvandring i östra delen av staden. Sam-
lingen var på Uddevalla torg där man förra året fira-
de 300-årsdagen av utnämnandet av Ulrika Eleono-
ra till Sveriges drottning. Vandringen gick sedan mot 
Uddevalla kyrka. Många av husen i den här delen av 
staden är byggda av holländskt tegel. Teglet skänk-
tes till staden efter den sista stora stadsbranden 
1806 som ödelade allt utom fyra hus.

Mycket centralt placerades några av stadens 
större industrier, många med stor kvinnodominans. 
Tändsticksfabriken med sina 900 arbetare varav 700 
var kvinnor. Intill låg klädfabriken Schwartzman och 
Nordström, mera känt som Tigerfabriken. Där var 
samma könsfördelning. Även på Kampenhofs bom-
ullsspinneri dominerade kvinnorna.

I trakten av Margretegärde var det ett riktigt skolcen-
trum. Vandringen avslutades vid brandstationen och 
vår guide Gunnar Claesson avtackades med en Inner 
Wheel-ros. Vi fortsatte till Hönseberget där vi servera-
des en god måltid. Samtidigt invigdes en ny medlem, 
Britt Granberg, som höll sin presentation ”vem är jag”. 

President Ulla Hansson avlutade mötet och tacka-
de dagens arrangörer för en trevlig samvaro.

Text Gunilla Börjesson

KVINNORNA DOMINERADE I UDDEVALLA

Kungsbacka IWC möttes på Hembygdsmuseet 
där vi tittade runt på utställningen om vårt "gamla" 
Kungsbacka. Fina fotografier som fick oss att min-
nas hur det såg ut en gång och väckte historier runt 
personer och händelser i staden. Där fanns också en 
utställning med textilkonstnärinnan Märta Rinde- 
Ramsbäcks fina alster. En berömd Kungsbacka-profil 
som inte finns med oss längre.

Vid 14-tiden slöt det upp fler medlemmar som valt 
att bara hålla sig utomhus och tillsammans vandra-
de vi bort mot ån. Solen sken och det var ett härligt 
höstväder.

Efter en stund kom vi så till "Gostället" - en fin plats 
utmed ån där det finns bord och bänkar. Där möttes 
vi av Gunilla Attman och Rose-Marie Green-Lundin 
som dukat upp ett riktigt "gofika" bord . En "bull- och 
kakpåse" till var och en. Riktigt Coronasäkert ordnat.
Vi fikade, pratade och Rosa berättade om Kungs-
backas Skans och hälsade från IW-vännerna i Skagen. 
Vår president Eva Nikell som varit på DÅM i Göteborg 
redogjorde för det.

Nöjda över att ha kunnat träffas och prata en 
stund över en kopp kaffe drog vi oss så småningom i 
egen takt tillbaka till staden. 

Det var en viktig stund för oss att ses och höra lite 
hur livet ter sig just nu.

Text och foto Ulla Ahlerup

FINA MINNEN OCH GOFIKA I KUNGSBACKA
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Varför blev du Board Director? 
Det var inget jag hade tänkt på, 
men jag blev både smickrad och 
intresserad när D232 frågade om 
de fick nominera mig.

Vad gör en Board Director(BD)?
En BD sitter i styrelsen för Inter-
national Inner Wheel. Styrelsen 
består av president, past pre-
sident, vice president, kassör, 
stadgekommitténs ordförande 
samt 16 Board Directors.  Dessa 
kontrollerar och förvaltar IIWs 
ekonomi och tillgångar och be-
slutar i administrativa frågor.

Varje BD har dessutom ett 
speciellt ansvar för ett antal s.k. 
Non-Districted Clubs. Jag har 
några klubbar i Litauen och en i 
Polen som jag servar med infor-
mation och kunskap.

Kan alla bli Board Director?  
Alla som varit nationalrepresen-
tant eller president i ett land kan 
bli nominerad till val som BD. 

Har förväntningarna infriats? 
Ja, det tycker jag! Mycket jobb, 
många dokument, täta möten 
men en väldigt trevlig stämning 

bland BDs. Inspirerande och läro-
rikt samarbete med många mycket 
duktiga BDs, de flesta något yngre 
och fortfarande yrkesaktiva. Ibland 
arbetar vi i grupper, men oftast hela 
boarden tillsammans.

Vad ger dig det internationella? 
Som privatperson och som natio-
nalrepresentant har jag varit på 
många internationella möten och 
alltid slagits av samma sak: det är så 
roligt och givande att träffa inner-
wheelare, inte minst internationellt. 

Det visar vad Inner Wheel är, hur 
stort det är och hur lika och olika 
det är och att vi har vår värdegrund 
gemensamt. Det ger en kraft och 
ett engagemang!

Har ni  påverkats av pandemin?
Mycket. Vi har inte haft några fysis-
ka möten det senaste året. Vi bör-
jade redan i början av april att ha 
våra möten över Zoom.  Fram till 
årets slut har vi haft 14 långa möten 
med hela styrelsen. Det går tekniskt 
utmärkt bra, men en del får ju på 
grund av tidsskillnaderna sitta uppe 
nattetid. 

Några viktiga frågor/beslut?
Ett viktigt beslut var att starta 
”Covid-19 Disaster & Vaccination 
Fund”, som syftar till att distribuera 
vaccin till människor som annars 
inte skulle få vaccin mot Covid-19  
och ge dem möjlighet att vaccine-
ras. 

Convention har naturligtvis ock-
så  tagit mycket tid. I våras fundera-
de vi om vi skulle våga ha ett fysiskt 
möte med kanske 5 000 deltagare 
i Jaipur eller var det möjligt att ha 
ett virtuellt möte?  Nu blir mötet i 

april över nätet och det ska bli 
spännande att kopplas ihop med  
tusentals medlemmar från hela 
världen. 

Är du är besviken över något? 
Det skulle väl i så fall vara att jag 
inte fick vara med på fysisk Con-
vention som BD.

Har du några råd till  dem som 
vill jobba internationellt? 
Jag försökte mig på ett litet val-
språk när jag var rådspresident 
och det hade jag alltid framme på 
mina presentationer ute i distrik-
ten. Det löd: ”Förändra – utveckla 
– växa”. Det gäller inte bara Inner 
Wheel i Sverige utan det gäller 
också oss som människor.  

Ta chansen att göra alla uppdrag 
du får möjlighet till inom Inner 
Wheel och det gäller förstås ock-
så internationellt! Vi har så många 
dugliga medlemmar som kom-
mer att bli väl mottagna. 

Ta vara på allt, för du förändras, 
utvecklas och växer! Ta till dig allt 
som denna fantastiska organisa-
tion erbjuder, just för att den är 
internationell. 

Ta del av HELA Inner Wheel 
och kom med på Convention och 
"smaka på" den internationella at-
mosfären. Du ångrar dig inte.

Margareta Wesslau, Stockholm Västra IWC, 
är Board Director 2019-2021 och ingår i 
International Inner Wheel Board. Tidigare har 
hon bl.a. varit klubb-och distriktspresident, 
rådspresident och nationalrepresentant för 

Inner Wheel Sverige. Hon har aktivt verkat för att 
försöka förhindra att klubbar läggs ner och att 
öka det internationella engagemanget bland våra 
medlemmar. Här några korta frågor och svar om 
hennes syn på det internationella arbetet.

TA TILL DIG HELA INNER WHEEL
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Redaktör D 232 
Kerstin Berglund

ALLT OM BAGAR-BERTA OCH KAKORNA

På oktobermötet kunde vi i Sundsvall IWC åter 
träffas på Grönborgs Restaurang, 17 förväntansful-
la IW- medlemmar.  Vår president Mariette Larsson 
hälsade alla hjärtligt välkomna och informerade från 
distriktsmötet i Sollefteå. 

President Karin Nordkvist, Sollefteå IWC,  öppnade 
mötet och hälsade alla välkomna och särskilt kvällens 
föredragshållare Lotta Andrén, kvinnoläkare i Sunds-
vall som också arbetar för Läkare utan gränser.

I slutet på 2019 arbetade hon några månader i 
Sydsudan. Landet ingick tidigare i Sudan men län-
derna delades 2011. Landet har goda oljeförekom-
ster men inkomsterna därav kommer inte folket till-
godo. Landet är ett av de absolut fattigaste i världen. 
Och strider är ständigt pågående!  Folk lider mer eller 
mindre ständigt av malaria, diarréer, lunginflamma-
tion och låga blodvärden. 

Vid sjukhuset sker tusentals förlossningar men ca 
50% föder hemma. Lotta berättade att hon arbetade 
med mycket duktiga barnmorskor. De flesta var män. 
Kvinnorna kunde sitta i dagar på sjukhusområdet 

och vänta tills förlossningsarbetet kom igång. Flera 
förlossningar skedde i samma rum, inga operationer 
gjordes "i onödan". Mammans liv gick före barnets, 
förblödningar var en vanlig dödsorsak. Blod är en 
bristvara men medicin för malaria och syfilis finns! 

Karin tackade Lotta för ett mycket intressant fö-
redrag med en IW-ros.

Text Kerstien Schmidt, foto privat

LOTTA PÅ UPPDRAG SOM LÄKARE  I SYDSUDAN

Därefter fick vi lyssna till Anna-Ka-
rin Sjödin som tillsammans med sin 
mamma och moster, på ett fängslan-
de sätt, berättade om ”Bagar-Berta, 
kvinnan, kakorna och allt där emel-
lan”. 

Bagar-Berta är ett projekt som 
pågått under två års tid. Recept och kloka ord från 
en mycket engagerande och driftig kvinna, som väx-
te upp i Maj och vars högsta önskan var att öppna 
ett café, har flätats samman och slutligen blivit en 
bok. Berta blev nästan 106 år. Mariette tackade för 
en mycket intressant föreläsning. 

Text och foto Ann-Charlotte Holmgren

Oktobermötet hos Umeå IWC inleddes med att KP 
Ulla Rosqvist Jonson hälsade alla medlemmar, gäs-
ter och kvällens gästtalare Veronica Ottosson mycket 
välkomna. Ljuset tändes och vi påmindes om vårt 
motto.

Efter laxmiddagen lyssnade vi till vår gästtalare 
som sedan 2011 är ägare av butiken Ingrids. Vid Han-
delsgalan 2013 utsågs hon till Årets Ledare och 2016 
till Årets Marknadsförare i Umeå. Butiken har dessut-
om på nationell nivå av ”Retail Awards” fått utmärkel-
sen Årets butik i Sverige för sortiment och personlig 
service. Hon är nu också aktiv som ordförande i för-
eningen Umeå Handel. Veronica berättade om var-
för och när hon övertog verksamheten samt hur hon 

driver den med sin trogna och kunniga personal. Vi 
fick också information om hur man i butiken hanterat 
och hanterar perioden under den pågående pande-
min. Efter frågor angående bl.a. om tron på handeln i 
centrum avtackades hon med en röd ros.

Text  Ulla Rosqvist Jonson, foto  privat

UTMÄRKT LEDARE DRIVER BUTIK I UMEÅ
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Distrikt

233 Gunnel Wengelin Sandviken IWC
233 Margot von Holst Sandviken IWC
233 Rigmor Hedlund Ludvika IWC
234 Eva Marklund Örebro IWC
234 Åsa Salomonsson Örebro IWC
234 Karin Wendelheim Örebro IWC
239 Kerstin Bengtsson Höganäs IWC

Perioden 1/7 – 31/12  2020

= 10 000 kronor

   148 673 kr                 14 950 kr            22 170 kr s
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VI VÄLKOMNAR ALLA NYA MEDLEMMAR !

SIWRs KONTO
För Silviastipendier och övrig verksamhet        
Bankgiro  446-4996

IW-doktorn PlusGiro 29 70 96-0
Narkotikabekämpning PlusGiro  6 12 05-1
"Caring for Women and Girls"  
Garissa PlusGiro 11 00 08-0

KONTON
HJÄLPPROJEKTEN

Gåvor till Silviastipendiet har under perioden 
1/7 - 31/12  2020 uppgått till 4 608 kr. 
Rosenkort har sålts för 5 040 kr. 
Gåva till Covid19-fonden: 4 625 kr. 
Försäljning av magnetbokmärken 1 000 kr.

INSAMLADE MEDEL 

Hej alla IW-vänner!! 
Vi är många i klubbarna som läg-
ger ner många timmar och myck-
et energi för att få hjulet att snurra. 
I den datorvärlden vi lever i så är 
vi helt borta när den delen inte 
funkar ... 

Men då har vi ju Annika Ahl-
qvist, vår IT-ansvariga.    
Vilken klippa!!! 

Vill på detta sätt uppmärksamma 
Annika och ge henne en eloge för 
att hon alltid svarar snabbt, alltid 
är på alerten och återkopplar och 
stämmer av att det blev bra. 

Annika du gör ett kanonbra 
jobb och jag tror många med mig 
är tacksamma för det ! 

Lisbeth Wiker
Örebro Inner Wheel 

TACK ANNIKA FÖR ALL HJÄLP!

Trots rådande omständigheter har flera  klubbar 
kunnat välkomna nya medlemmar! T.ex. har Umeå 
IWC under verksamhetsåret 19-20 tagit in fyra nya 
medlemmar, varav tre fortfarande är yrkesverk-

samma. Alla är redan aktva i styrelsen. Ytterligare 
fyra nya tas in på nästa klubbmöte. Dessutom har 
två till visat intresse om medlemsskap, berättar Ulla 
Rosqvist Jonsson, KP Umeå. 
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Ett fåtal kvar att beställa.
Storlek  260 x 1600 mm
Material 100 % siden
Pris 300 kronor/ sjal 
Beställs hos din klubbmästare.

Dekalerna med vår logotype och 
klister på baksidan blev mycket 
populära. Just nu finns ett fåtal 
kvar i lager. Först till kvarn ...

Pris 30 kr/paret + porto
Storlek 35 resp. 80 mm. 
 
Maila beställning  till
ewa@jagevall.se 
Ange önskat antal par, namn och 
adress.

PRESIDENT- & 
50-ÅRSKEDJOR

INNER WHEEL-SHOPEN ÄR ALLTID ÖPPEN

En roll up stärker den 
interna sammanhåll-
ningen och ger bra PR 
utåt. 
Beställ till klubbar och 
distrikt!
Vill du diskutera ut-
formning av text och 
färg kan du höra av 
dig till iwnytt@gmail.
com.
Pris ca 1 375 kr inkl 
moms
Kan beställas hos bl.a.
order@tibroreklamatelje.se 
alt info@triotryck.com

IW-SJALEN

Kan beställas hos rådsskattmäs-
tare Monique Mellin, 215 kr/st + 
frakt. 
moniquemellin@hotmail.com

POPULÄRA 
IW-DEKALER

ROLL UPS FÖR DISTRIKT OCH KLUBB

INNER WHEEL
Ett världsomspännande 

kvinnligt nätverk för

•     VÄNSKAP
•     HJÄLPSAMHET
•     INTERNATIONELL 

         FÖRSTÅELSE

Distrikt 233
Inner Wheel Sverige

VÄNSKAPSMÖTET I DALARNA
Vänskapsmöte i Dalarna 2020

Det planerade och populära 
(överbokade!) Vänskapsmötet i 
Tällberg i september 2020 fick 
skjutas på framtiden. När kan vi 
ses? Allt beror på pandemin.

Kommer vi alla att vara vac-
cinerade innan augusti/sep-
tember i år? Är vi beredda att 
mötas i så stor grupp? Och får 
vi träffas ? Är det något bra ar-
rangemang på Dalhalla? 

 Frågorna hopar sig när vi 
börjar tänka om Vänskapsmö-
tet kan genomföras i år!

Ett alternativ är att vänta till 
2022. 

Vi får vänta och se vilka restriktio-
ner Folkhälsomyndigheten kom-
mer med.

Hoppas ni alla har förståelse 
för dessa funderingar och beslut. 
Vi återkommer så snart vi vet nå-
got mera. 

Organisationsgruppen
Maj-Britt, Inger, Annkatrin och Kerstin
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Rosenkorten beställs 
hos Gertrud Anderberg, 
Sigtuna-Arlanda IWC.
gertrud.anderberg@telia.com

8 kort + kuvert 80 kr. 
Porto tillkommer. 
Överskottet går till 
stipendiefond för ut-
bildning i demensvård.

D 236 
ROSENKORT
Korrespondenskorten 
beställs hos Annika 
Lennström, Mark IWC.
annika@molneby.se

Kort + kuvert 10 kr/st. 
Porto tillkommer.
Överskottet går till 
projekt Narkotika-
bekämpning. 

SIWR
ROSENKORT

SIWR
BOKMÄRKE
Bokmärkena beställs hos  
Ann-Christine Edin, Ekerö IWC.  
annchristine.edin591@gmail.com (OBS ny adress)

25 kr/st. Porto tillkommer.
Överskottet går till att förhindra 
könsstympning av kvinnor. 

INNER WHEEL NYTT

Tidning för medlemmar i Inner Wheel Sverige. 
Utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare: Rådspresident Ewa Jägevall
Redaktör: Kerstin Jonson
Tidningens adress: iwnytt@gmail.com
Tel. redaktör: 0709-27 55 75
Tryck: Trio Tryck, Örebro
Manusstopp nr 2 2021: 18 april 2021

D 240
GOLFBOLLAR
Golfbollarna (Titleist 
DT TruSoft) beställs från 
Ylva Hjert-Åstenius, 
Osby-Broby IWC. 
ylva.hjert.astenius@gmail.com 
Pris 85 kr/ 3 st varav 15 kr tillfaller något av våra pro-
jekt. Porto tillkommer om bollarna inte kan levereras 
på annat sätt. Betalning till bg 331-3129.

D 235
VYKORT 
Vykorten beställs hos 
Karin Håkanson, 
Södertälje IWC. 
karin.e.hakanson@gmail.com 

8 kort kostar 20 kr. 
Porto tillkommer. 
Överskottet går till 
arbetet mot kvinnlig 
könsstympning.

VÅR LILLA BLÅ 

Den lilla blå broschyren 
kan beställas från  
NR Agneta Svensson, 
agneta.svensson@
projektkompetens.com 
mot portokostnader.

341 525

Malmö-Kirseberg IWC har tagit fram ett nytt 
fyrsidigt gratulationskort i A5-format. 

Framsida se nedan. Ingen text på sidorna 2-3. 
På baksidan IW-logotypen och texten:
Inner Wheel  
Malmö-Kirseberg IWC 
Design Inga Hjalmarsson
Överskottet går till 
narkotikabekämpning

Kan beställas av 
Birgitta Eriksson, 
info@concordia.se
0708-115575
Pris 100 kr /4 kort med 
kuvert + porto.

Inner Wheel
Malmö - Kirseberg IWC
Design Inga Hjalmarsson

Överskottet går till narkotikabekämpning
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All information finns på vår Hemsida 
www.innerwheel.se/Allt om Convention

VÄLKOMMEN TILL 
IIW CONVENTION 17 & 18 APRIL

Den 18:e International Inner Wheel Con-
vention där Indien står för värdskapet 
närmar sig med stormsteg. För första 
gången hålls Convention på en virtuell 
plattform. Alla kan vara med och är varmt 
välkomna att närvara, delta och njuta av 
de spännande arrangemangen. 

Visserligen kommer det virtuella inne-
bära utmaningar när det gäller koordine-
ring, organisation och presentation, men 
det kommer på många sätt att likna en 
fysisk Convention, både vad gäller pro-
gram och innehåll. Några smakprov ur 
programmet: 

Högtidlig invigning och avslutning. För-
handlingar med omröstningar, intres-
santa föredrag, success stories från olika 
länder, besök i utställningshallar, under-
hållning med sång och musik från både 
värdlandet och övriga världen, sightse-
eing i Jaipur, aktiviteter som Sari Tying, 
Yoga och mycket, mycket mera! 

Programmet sträcker sig över två da-
gar, lördagen den 17:e och söndagen den 
18:e  april, ca sex timmar per dag. Tid för 
fest, optimism och förändring. Deltagar-
avgiften uppgår endast till ca 500 kr. 

Anmäl dig nu!


