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Agneta Larsson från Hörby är ny rådspresident för Inner Wheel i 
Sverige. – Ett riktigt hedersuppdrag! säger hon. 
 

 
 

Inner Wheel är ett världsomspännande kvinnligt nätverk med verksamhet i över 100 
länder. 

Sedan den 1 juli är Hörbybon Agneta Larsson president för det svenska Inner Wheel-
rådet. Hon tar över efter Gertie Stenkula i Kivik. 

– Min uppgift är att hålla ihop verksamheten i hela vårt avlånga land, och skapa en 
vi-känsla och få alla att känna sig välkomna. Alla ska känna att de har en meningsfull 
uppgift i klubbarna, säger Agneta Larsson. 

Har bra koll redan 
Hon har varit vice president det gångna året, och har redan ett bra grepp om hur 
verksamheten ser ut i Sverige och vad som är aktuellt i distrikten. 

– Det var min klubb som nominerade mig. Först går man in som vice president, sen 
blir man president i ett år och därefter avslutar man som past president. Vi har också 
ett otroligt bra verkställande utskott till hjälp. Det här är ett lagarbete. 

Agneta Larsson har arbetat som lärare i hela sitt yrkesliv, och gillar 

utmaningar och att lära sig nya saker även som pensionär. Hon brinner för 

kvinnofrågorna, och när hon blev erbjuden att gå med i Inner Wheel för snart 

20 år sedan tvekade hon inte en sekund. 



– Det var min man, Birger Larsson, som var min biljett in. Han var med i Rotary, och 
på den tiden var det ett krav att man hade en make som var rotarian för att få gå med 
i Inner Wheel. Idag är det inte så längre. Varför ska vi moderna kvinnor vara 
beroende av männen? Idag är alla kvinnor över 18 år välkomna i nätverket. 

Föreningsmänniska 
Hon beskriver sig själv som en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna, och trivs med 
att vara med och leda en organisation och få människor att känna sig inspirerade och 
delaktiga. 

– Jag gillar att styra och ställa, skrattar hon. 

Vardagen som rådspresident är kantad av möten, studiebesök och planering. Just nu 
är Agneta Larsson mitt uppe i förberedelserna inför ett informationsmöte med 
distrikten i Gävle 19-21 augusti. 

Många av kontakterna sköter hon via webbmöten, telefon och mejl, men ett Teams-
möte vid datorn kan aldrig ersätta ett möte öga mot öga, tycker hon. 

– Jag ska åka ut och besöka alla distrikten. Oavsett vilken förening jag jobbar med 
har jag alltid medlemmarnas bästa för ögonen. Det är roligt att engagera sig och få 
folk att engagera sig. 

Bildades 1924 
Inner Wheel bildades 1924 i Manchester för att hjälpa kvinnor och barn i spåren av 
misären efter första världskriget. Idag är den en av världens största 
kvinnoorganisationer med över 100 000 medlemmar. 
Inner Wheel driver hjälpprojekt för utsatta flickor på flera håll i världen, bland annat 
i Garissa i Kenya, och organisationen har dessutom en konsultativ roll i FN och 
Unicef. 

– Vårt motto är vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse. Vi är inte en 
hjälporganisation utan en hjälpande organisation. 

– Vi värnar om kvinnor och barn, och jobbar för kvinnors rättigheter och ställning i 
samhället. Genom att jobba tillsammans blir vi starkare! 

I Sverige har Inner Wheel bland annat engagerat sig i ett projekt för inköp av 
narkotikasökande hundar till Tullverket och hoppas kunna fortsätta med det även i 
fortsättningen. 

Tar klivet upp 
Agneta Larsson är ödmjuk och glad inför uppgiften att få leda Inner Wheel i Sverige. 
Hon var distriktspresident 2015 och 2016 och distriktssekreterare efter det. Nu tar 
hon klivet upp som rådspresident. 

– Jag känner en glädje i att tillhöra en internationell organisation. Man måste våga 
tänka nytt och vilja saker och vara nyfiken. Det gäller inte bara i Inner Wheel utan i 
hela livet, säger Agneta Larsson, och tillägger att hon inte är första Hörbybon på 
posten. 

– Karin Nilsson från Hörby har också varit rådspresident. Det var på tidigt 1980-tal. 
 


