Inner Wheel Sverige

Vi möter ljusare tider.
Kära medlemmar!

Vilken underbar dagsutflykt till Hornborgasjön jag och min man gjorde. Solen sken från
klarblå himmel, flera minusgrader visade termometern. Vi var på örnsafri för att se havs- och
kungsörnar. Genom ett speciellt projekt, där man bl.a. lägger ut giftfri föda, har man lyckats
öka antalet örnar, som tidigare varit utrotningshotade. Hornborgasjön är väl 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 25 tidningar
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 Inner Wheels verksamhet och firandet av Inner Wheel-dagen.
Tänka att under januari fick vi ut vårt budskap i över 25 dagstidningar. Tio kvinnor har också
ansökt via vår hemsida, om medlemskap, fantastiskt.

Möten med social distansering
Tänka att vi trots pågående pandemin, låtit vår fantasi få flöda fritt. Det har kommit till min
vetskap, både via Facebook där 8 klubbar och Distrikt 240 har egna Facebooksidor samt
personliga samtal, att de flesta klubbar har uppfinningsrikedomen varit god.
En klubb har haft digitala månadsmöten hela hösten med föredragshållare, vissa har haft en
kombination av fysiska och digitala månadsmöten eller enbart digitala möten. Flera klubbar
har promenerat med eller utan stavar och avsluta med medlemsvård, en gemensam fika.
Tyvärr har det sociala umgänget uteblivit i flera klubbar då månadsmöten har ställts in. Ett
nytt sätt att träffas är på SIWRs Facebook sida – Inner Wheel Sverige – Välkomna och väl
mött!

Digitalt rådsmöte 14 mars 2021
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 distriktsstyrelser, inklusive past
distrikspresidenter ”fjällrävarna” kommer att bli inbjudna till info-mötet i augusti i Skövde.
Rådspresidenten Gerti Stenkula och nationalrepresentanten (jag) skall var för sig besöka alla
distriktsårs-/ distriktsmöten under verksamhetsåret. Hoppas gör vi nu, att budgeten finner
gehör i klubbar och distrikt. Efter ett år med bara digitala möten och uteblivna distriktsbesök
ser vi framemot fysiska möten med medlemmar runt om i hela landet.

Digital plattform ”Teams”
Vår rådskattmästare har ansökt hos Microsoft har fått SIWR klassificera som en ”enkel ideell
förening” hos Microsoft. Vi får därmed kostnadsfritt tillgång till bl.a. Teams. Tack Monique
för det.

Storytelling
Storytelling som jag skrev i mitt förra nummer av IW Nytt är ett bra sätt att dela med oss av
Inner Wheel berättarkapital. Alla har vi en historia inte bara personer utan även föreningar
och organisationer.
Tänk så många som skriver sina biografier eller TV program som bjuder in konstnärer,
artister m.fl för att berätta sin livs historia. Flera av klubbarna tog tillfället i akt och berättade
IW:s historia för journalisterna inför IW-dagen på ett alldeles fantastiskt sätt.

Nu kommer IW- sjalen
Jag har också glädjen att meddela att våra IW sjalar nu är på väg. Leverans sker under våren.
Jag önskar er alla en fortsatt trevlig vår. Hoppas vi kan ses snart!
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rådspresident 2020–2021

