
 

 

Distriktspresidenter, distriktssekreterare och klubbpresidenter!   2022-06-21  

 

Först vill jag tacka för det här året, ert engagemang och det arbete som ni lägger ner. I Rådets VU är 
det fortsatt en del ställningstaganden, som måste göras, innan det nuvarande verksamhetsåret når 
sitt slut.  
Vad beträffar våra hjälpprojekt, så tecknade vi i november 2021 nya avtal med Rotarys Läkarbank/ 
Rotary doctors angående Inner Wheel doktorn, och med Garissa -stiftelsen angående stödet för 
Monica och Carl-Axel Ekmans insamlingsstiftelse i Garissa, Kenya. Vid samma tidpunkt tecknade vi ett 
kort avtal med Rotarys läkarbank/Rotary doctors gällande Inner Wheel Covid-19.  

Då avtalet med Tullverket angående narkotikabekämpning dvs narkotikasökhundarna inte går ut 
förrän den 30 juni 2022, har Inner Wheel haft kontakt med vår kontaktperson inom Tullverket för att 
förbereda ett nytt avtal. Tullverket vill inte förlänga vårt avtal utan ”gradera ner” det till en 
avsiktsförklaring, därmed inga överenskomna åtaganden från Tullverkets sida. Det har då uppstått 
oklarhet på vilket sätt donationerna kan fortsätta. Våra önskemål, vilka är desamma som vi haft i 
nuvarande avtal, skulle inte kunna tillgodoses.  
I början av juni fick vi från Tullverkets Generaldirektör ”Avslut av nuvarande avtal” med motivering 
att Tullverket inte ser det som möjligt att tillgodose våra önskemål och således finns det heller inte 
förutsättningar för en ny överenskommelse.  

Vid förnyad kontakt med vår kontaktperson, fick jag reda på att Tullverket arbetar på en stringentare 
överenskommelse för donatorer. Vi kommer att få det dokumentet så snart det är klart, och då får vi 
se vad det innebär.  

Rådets VU hade möte igår, och vi beslutade att frysa de inbetalningar som hittills gjorts samt vi ber er 
att inte betala in mer pengar på det konto vi använt för insamlingen till narkotikasökhundarna. 
Senaste informationen angående avtalet ges på infomötet.  

Vi i Rådets VU tycker det här är väldigt tråkigt, och vi inser att många medlemmar kommer att dela 
det med oss.  
Vi hoppas, att ni meddelar våra klubbmedlemmar och önskar er en glad och trevlig sommar!  

Inner Wheel-hälsningar  
Gertie Stenkula  
Rådspresident  
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