
 
 

Svenska Inner Wheel Rådet 
 
 

Bästa Distriktsskattmästare Lund 2022-01-26 

Vi är snart inne i februari och vi har kommit ungefär halvvägs på vårt verksamhetsår. 

Jag hoppas ni alla har kunnat koppla av i jul och fått ny energi. 

Vi kommer att ha ett digitalt möte via Teams tisdagen den 8:e mars med start kl 18.30. 

Förslag på mötespunkter mottages och glöm inte att kolla upp i era handlingar 

motiveringar till befrielse att deklarera till Skatteverket för er som har begärt dispens. 

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

vårterminen. Rapporterna ska vara klara och mig tillhanda senast den femtonde mars 

respektive femtonde juni så att    jag kan rapportera och betala in avgifter till International 

Inner Wheel i tid. Har ni inte fått några nya medlemmar sedan föregående rapporttillfälle är 

det viktigt att ni meddelar mig detta. 

Totalt blir medlemsavgiften 81 kr för detta halvår för nya medlemmar. Medlemsavgiften 

betalas in till SIWR:s bankgironummer 446-4996. Medlemsavgiften till IIW        är 21 kr. Avgiften 

är uträknad efter pundets kurs den 1 juli 2021. Avgiften till SIWR är 25 kr, registeravgiften är 

10 kr och IW-Nytts avgift är 25 kr. Avgifterna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Reseutjämning efter rådsmötet i Hässleholm nu i april ska också göras. Denna gången följer 

även vice distriktspresidenter med. 

Egentligen var insamlingen till Covidfonden avslutad men efter att vi haft VU-möte nu i 

veckan beslutades att insamlingen återupptas och förlängs längst till och med den sista maj 

2022. Alla inbetalningar till Covidfonden måste märkas tydligt med gåva Covid och sätts in 

på bankgiro 446-4996. Jag vill påminna om att insamlingen till Silviastipendiater är avslutad 

och vi tar inte emot mer medel till projektet från och med 31 december 2021. De medel som 

finns för Silviastipendier ska delas ut under 2022 och 2023. 

Internationell rapport för hjälpprojekten gällande 15 mars 2021 till 15 mars 2022 ska lämnas 

till mig senast den 15:e april 2022. 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 Covidfonden redovisas under E. Blankett kommer att finnas på 

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

Directoryn finns på den internationella hemsidan. Där går det att hämta de 

kontaktuppgifter som önskas. 

Det är budgettider för nästa verksamhetsår. Avgiften till IIW är oförändrad 3,5 GBP. 

Pundets värde vid budgetens framtagning var ca 43 SEK för 3,50 GBP. En liten ökning 

med 1 kr. 

  



 

 

Sammanställning över insamlade medel 1/7 till 31/12 bifogas utskicket samt även nästa års 

budgetförslag. 

 

IW-hälsningar  

Monique Mellin  

Rådsskattmästare SIWR 2021-2022 

0768-87 09 86 

moniquemellin@hotmail.com 

 

Bilagor: 

Blankett för redovisning av hjälpprojekten till International Inner Wheel  

Sammanställning över insamlade medel våra hjälpprojekt från 1 juli till 31 december 

Förslag budget 2022/2023 
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