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Svenska Inner Wheel Rådet 

 

Bästa Distriktsskattmästare                               Lund 2022-08-24  

Nu har verksamhetsåret kommit igång igen och det är mitt tredje och sista år som 
rådsskattmästare. En del av oss träffades på Informationsmötet i Gävle. Det är roligt att 
träffas fysiskt någon gång och inte bara digitalt. Glöm inte att skicka resekostnaderna från 
Informationsmötet till mig så jag kan göra reseutjämning. 

Ingen är ny på sin post detta verksamhetsår som distriktsskattmästare. Två distrikt har även 
utsedda vice distriktsskattmästare. 

Trots att ingen är ny på sin post är det bra att diskutera och dela med sig med varandra. 
Därför kommer vi även i år att ha tre digitala möten i vår funktion. Två möten kommer att 
vara under hösten och ett på våren. Höstens första möte kommer att vara onsdagen den 21 
september klockan 18.00-19.30. Höstens andra möte bestämmer vi gemensamt under 
sittande möte samt för våren. Inkom till mig om det är något särskilt ni önskar ta upp på 
mötena. Agenda och mötesinbjudan kommer veckan innan respektive möte. 

Avgifterna är nästan oförändrade jämfört med föregående år. En liten justering av avgiften 
till IIW har gjorts på grund av pundets värde. Avgiften är uträknad efter pundets kurs den 1 
juli 2022. Medlemsavgiften till IIW är 44 kr för helår och 22 kr för halvår. Avgiften för helår 
till SIWR är 50 kr, registeravgiften är 20 kr och IW-Nytts avgift är 50 kr.  

Totalt blir medlemsavgiften 164 kronor per helår och 82 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 (kostnaden för Stadgar, Instruktioner & Handbok är inkluderad i denna avgift) och 
klubbarna betalar efter antal medlemmar i klubben per den 1 juli enligt den tryckta 
matrikeln.  

Era rapporter angående antal medlemmar som skall sändas in 4 ggr under året skickas med 
detta utskick (betalning sker i anslutning till respektive rapportering). 

Det är viktigt att hålla de datum då rapporter och betalningar skall sändas in till mig eftersom 
jag skickar medel vidare samt även rapporterar in medlemmarna per distrikt och klubb. 
Redovisningen mig tillhanda är den 15:e oktober, 15:e december, 15:e mars samt den 15:e 
juni. 

Jag undersökte ifall vi kunde tidigarelägga klubbarnas första inbetalning till er men det går 
tyvärr inte. I våra Stadgar står det på sidan 28 §9 under klubbstadgarna att inbetalning av 
årsavgiften ska ske vid verksamhetsårets början och senast den 30 september. På sidan 25 
§9 under distriktsstadgarna står det att inbetalning av distriktsavgiften ska ske före den 1 
oktober. Därför får datumet 1 oktober stå kvar i vägledningen men jag lägger in ordet senast 
framför 1 oktober. Det är bra ifall ni poängterar till klubbarna att rätt att rösta har endast de  
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klubbar som betalt avgift till distriktet (sig 24 §8) och att de inte behöver vänta till 1 oktober 
med att betala in. Efter 1 oktober har ni två veckor på er att betala in avgifterna till mig. Vid 
de andra rapporteringstillfällena sätter ni era egna stoppdatum till klubbarna men ni får utgå 
från stoppdatumet till mig (15/12, 15/3 och 15/6) när ni sätter era datum. 

Tänk på att insamlingen till Silviasystrarna, Ukraina och Covid är stängda och att insamlingen 
till Narkotikasökhundarna är pausad. 

Jag sänder med ”Vägledning för distriktsskattmästare”. Bokslutet och revisionsberättelsen 
för föregående verksamhetsår skickar jag i ett separat mail till er.  

Det är viktigt att ni meddelar mig snarast ifall ni byter mejladress. 

Har ni frågor och funderingar är det bara att höra av er så försöker vi hitta en lösning. 

Önskar er alla ett fint verksamhetsår!  
 

 

 

IW-hälsningar  

Monique Mellin  

Rådsskattmästare SIWR 
2022-2023 
 
0768-87 09 86 
moniquemellin@hotmail.com 

 

Bilagor: 
Vägledning för distriktsskattmästare 
Rapport från distrikt antal medlemmar 2022-2023 sid 1 och 2 
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