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Bästa Distriktsskattmästare                               Lund 2021-08-21  

Det var roligt att så många av er distriktsskattmästare kunde vara med på Informations-

mötet! Nu har vi äntligen kunnat träffas fysiskt igen. Vi får hoppas att Covid-19 inte eskalerar 

under hösten utan lugnar ner sig så att vardagen kan bli någorlunda normal igen. 

Eftersom vi inte kunde träffas fysiskt på förra informationsmötet så hade jag under förra 

verksamhetsåret tre digitala möten med distriktsskattmästarna. Jag tänker hålla fast vid 

denna mötesform eftersom jag tycker det är viktigt att vi får chansen att diskutera och dela 

med oss av varandra. Höstens första möte kommer att vara onsdagen den 22 september kl 

18.30-20.00 sedan bestämmer vi höstens andra möte gemensamt under mötet. Jag kommer 

att skicka ut inbjudan till ett kort testmöte onsdagen innan ordinarie möte för er som vill 

prova. Inkom till mig om det är något särskilt ni önskar ta upp på mötena. Agenda och 

mötesinbjudan kommer veckan innan respektive möte. 

En del av er är nya på er post som skattmästare och några är mer rutinerade. Vi får se till att 

hjälpas åt med de frågor som dyker upp.  

Här kommer lite information: 

Avgifterna är oförändrade jämfört med föregående år. Medlemsavgiften till IIW är 42 kr för 

helår och 21 kr för halvår. Avgiften är uträknad efter pundets kurs den 1 juli 2021. Avgiften 

för helår till SIWR är 50 kr, registeravgiften är 20 kr och IW-Nytts avgift är 50 kr.  

Totalt blir medlemsavgiften 162 kronor per helår och 81 kr per halvår. Medlemsavgiften 

betalas in till SIWR:s bankgironummer 446-4996.  

Distrikten kommer bli fakturerade för matriklarna i september. Matrikelavgiften är 30 kr per 

styck och klubbarna betalar efter antal medlemmar i klubben per den 1 juli. Beslut om den 

tryckta matrikelns vara eller icke vara ska upp till beslut under detta verksamhetsår. 

Era rapporter angående antal medlemmar som skall sändas in 4 ggr under året skickas med 

detta utskick (betalning sker i anslutning till respektive rapportering). Har ni frågor om 

rapporterna så hör av er. Formuläret med avgifterna är ett Excel-ark som skall räkna ut 

summan automatiskt men gör gärna en extra koll. Kom ihåg att skriva in rätt avgifter. 

Jag ber er respektera de datum då rapporter och betalningar skall sändas in till mig. Dessa 

datum är den 15:e oktober, 15:e december, 15:e mars samt den 15:e juni. 

Jag sänder med ”Vägledning för distriktsskattmästare”. Bokslutet och revisionsberättelsen 

för föregående verksamhetsår skickar jag i ett separat mail till er.  

Detta brev och bilagor mejlas ut och jag hoppas det är OK annars får ni återkomma. Det 

underlättar att fylla i rapporterna i datorn vilka sedan kan mejlas tillbaka till mig. Både 

distriktet och rådet sparar in portokostnader.  



 

 

 

Jag kommer att hålla kontakten med er via mejl, såvida det inte är nödvändigt att sända 

papper med posten. Därför är det viktigt att ni meddelar mig snarast om ni byter mejladress. 

Jag ser fram emot ett nytt spännande år som rådsskattmästare (helst utan Covidstök) och 

med er som mina medhjälpare. Utan er fungerar det inte. Har ni frågor och funderingar är 

det bara att höra av er så hittar vi en lösning. 

 

IW-hälsningar  

Monique Mellin  

Rådsskattmästare SIWR 

0768-87 09 86 

moniquemellin@hotmail.com 

 

Bilagor: 

Vägledning för distriktsskattmästare 

Rapport från distrikt antal medlemmar 2021-2022 sid 1 och 2 
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