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Inner Wheel Sverige 

 
Kort sammanfattning - rådsmöte # 108  mars  -21 
 

En solig söndag i mars samlades SIWR med adjungerande ledamöter till vårens digitala 

Rådsmöte.  

De olika valen och budgeten har ni ju redan alla fått ta del av uti klubbarna/ hemsidan. I 

budgeten prioriterades att hela distriktsstyrelser bjuds in till SIWRs ”kick off” i Skövde i 

mitten på augusti.  Jag ser framemot detta fysiska möte! 

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan efter att justeringsmännen har justerat det 

om några veckor. Nedan vill jag bara ge en kortfattad sammanställning av det viktigaste 

besluten redan nu. 

 Det är med en stor glädje vi nominerade en medlem, Ingelög Wyndhamn Helsingborg 

IWC till IIW Board director 2022-2023. 

 

 Sammanställningen av IT samordnaren över medlemsregistret var en dyster läsning. 

På en femårsperiod har vi minskat medlemsantalet med ca 1000 medlemmar, ca 800 

medlemmar är 82 år och äldre samt att fyra klubbar har ett medlemsantal på under 

20 medlemmar. Vid ingången av det nya verksamhetsår 2021 07 01 är vi 3 405 

medlemmar.  Tycker ni som jag att vi får gå från ord till handling nu?  

 

 Budgetsatsning nästa verksamhetsår ligger på SIWRs ”kick off” i Skövde som jag 

hoppas att distrikten följer upp med en distrikts ”kick off”. Hela budgeten har ni, 

klubbar redan godkänt. Alla distriktsmöten kommer att få besök av rådspresidenten 

och undertecknad var för sig. 

 

 Rapport från hjälpprojekten finns att läsa på hemsidan under respektive projekt. Vi 

får se vad Convention kommer med för övergripande riktlinjer/ paraply på.  Inner 

Wheels internationella projekt är Garissa. 

 

 Beslutades att magnetbokmärkenas överskott i fortsättningen skall gå till 

organisationen GAPF. ( Glöm aldrig Pela och Fadime) 

 

 Beslutades att utse projektansvariga på en treårsperiod, lika med perioderna mellan 

Convention. 
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 Den bordlagda motionen från D 235 ang en nationalrepresentant vald på tre år 

behandlades och avslogs.  VU:s motivering till avslag är utsänt till distrikten, vilket RM 

ställde sig bakom.  

 

 Ny motion från D240 angående avskaffandet av den tryckta matrikeln bordlades till 

RÅM i november. Detta kräver inhämtning av åsikter från medlemmarna. 

 

Ny motion från D233 angående förändring av stipendium till Silviasystrarna. Förslag 

ligger redan på bordet varför VU avslår motionen men skall arbeta vidare med frågan 

fram till RÅM i november. 

 

 Glöm inte att gå in och gå med till Inner Wheel Sveriges Facebook grupp, där bara 

IW:are som  ”insläppta”. 

 

 Fram till RÅM i november går det bra att efterbeställa de nya IW sjalar. Första 

leveransen kommer inom kort. 

 

 Covid-19 Katastrof och Vaccinationsfond, finns att läsas om i IW Nytt nr 1 2021. Det 

är IW / IIW första globala projektet. När du som medlem satsar 12 kronor är du/vi en 

del av detta globala projekt.  - Med endast 12 kr, kan alla vara med och göra skillnad. 

Klubbarna sätter in pengarna på SIWR bankgiro och märker det med COVID före den 

15 juni 2021. 

 

 Riktlinjer för översättning av dokument från HQ beslutades,                 

att göra en sammanställning av de viktigaste i dokumentet från HQ som översätts till 

svenska. Dokumentet på engelska från HQ kommer att ligga på hemsidan                                     

i sin helhet.  

att använda Google översättning vid översättning av protokoll från svenska till 

engelska med efterföljande genomläsning och korrigering. 

Nu hoppas jag att vi tillsammans håller i -  håller ut -  håller avstånd tills vi alla blir 

vaccinerade så att vi kan träffas fysiskt igen. Jag hoppas innerligt att ”vaccinationsdosernas 

resa” riktning Sverige accelererar så att vi kan ses på Info mötet, Inner Wheels ”kick off” i 

Skövde inför verksamhetsåret 2021-2022.                                                                                                      

Tibro 2021 03 18 

Ewa Jägevall                                                                                                                                    
rådspresident 2020-2021                                                                                                                                                           

Inner Wheel i tiden - för Inner Wheels framtid. 

 

 


