
 
 

Svenska Inner Wheel Rådet 
 
 

Bästa Distriktsskattmästare Lund 2023-01-30 

Jag hoppas ni har kunnat koppla av under jul och nyår. Måndagen innan jul blev det 

ishalka här i Lund. Det var riktigt läskigt att gå från arbetet hem. Akuten hos oss fick in 

fler fall än vanligt som var relaterade till denna händelse. Ishalkan drog vidare norrut 

och jag hoppas ni inte blev drabbade av den.   

Tiden springer iväg och det är nu mindre än ett halvår kvar på detta verksamhetsår vilket 

också är mitt tredje och sista år som rådsskattmästare. Ingela Engkvist från Hässleholm 

IWC i D240 är nominerad till att ta över posten efter mig.  

Vi kommer att ha ett sista digitalt möte via Teams måndagen den 20:e mars med start kl 

18.00. Förslag på mötespunkter mottages. 

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 82 kr för detta halvår för nya medlemmar. Medlemsavgiften 

betalas in till SIWR:s bankgironummer 446-4996. Medlemsavgiften till IIW        är 22 kr. Avgiften 

är uträknad efter pundets kurs den 1 juli 2022. Avgiften till SIWR är 25 kr, registeravgiften är 

10 kr och IW-Nytts avgift är 25 kr. 

Reseutjämning efter rådsmötet i Nässjö nu i april ska också göras. Vice distriktspresidenter 

är också inbjudna som brukligt till detta möte. Jag önskar få uppgift om resekostnaderna så 

snart det är möjligt efter mötet. 

Internationell rapport för hjälpprojekten gällande 15 mars 2022 till 15 mars 2023 ska lämnas 

till mig senast den 15:e april 2023. Insamlade medel till Garissa ska redovisas under A. IW- 

doktorn samt bidrag till Ukraina 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.  

Budgetförslag för nästa verksamhetsår följer med detta utskick för vidarebefordran till 

klubbarna.  Önskemål fanns på rådsårsmötet i Lund att vi skulle minska våra medel så i 

vårt budgetförslag är medlemsavgiften oförändrad mot i år och genom bland annat 

minskat medlemsantal, den höga kostnadsnivån i samhället och en extra satsning på 

hemsidan räknar vi med ett budgeterat underskott om 167 Tkr. Avgiften till IIW 

beräknas oförändrad 3,50 GBP. Pundets värde vid budgetens framtagning var ca 44 SEK 

för 3,50 GBP. 

  



 

 

 

 

Reseersättningen för egen bil har höjts från 18,50 till 25,00 kr milen från och med 1 januari 

2023. 

Sammanställning över insamlade medel 1/7 till 31/12 bifogas utskicket. 

 

IW-hälsningar  

Monique Mellin  

Rådsskattmästare SIWR 2022-2023 

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 2022 

• Förslag budget 2023/2024 
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