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DISO-brev 1 / 2019/20 
 
 
Hej alla ISO i D240 
 
Här kommer mitt första DISO-brev, och vem är jag? Ruth Brunner, medlem i Hässleholm 
IWC, med IW-förflutet som vice och ordinarie klubbsekreterare, vice och ordinarie 
klubbpresident, och med motsvarande funktioner i D240. Ni som har träffat mig genom åren 
vet att jag brinner för kommunikation, synlighet och varumärkeslojalitet. Men, främst så 
brinner jag för att bidra till att skapa en värld där kvinnors rättigheter är synonymt med 
mänskliga rättigheter, vi är inte där än! 
 
Välkomna till ett nytt verksamhetsår som ISO i Inner Wheel. Somliga av er har just börjat sin 
nya funktion medan andra är nya i sina uppdrag precis som jag som DISO. Mitt uppdrag är 
att förse er med bra och användbar information att förmedla till era klubbmedlemmar.  
 
Vår nya världspresident Phyllis Charter har som valspråk ”Together we can” - fritt översatt – 
tillsammans kan vi. Hon menar att tillsammans kan vi uppnå våra drömmar och hjälpa andra 
att uppnå sina, samtidigt som vi njuter av vänskapen och gemenskapen i våra klubbar. Vi 
måste fortsätta att inspirera, att vara innovativa i våra ansträngningar i att få kvinnor att gå 
med i Inner Wheel. Hon citerar Franciscus av Assisi ”Börja med att göra vad som är 
nödvändigt, gör sedan vad som är möjligt och plötsligt gör du det omöjliga”. 
 
Som DISO har jag en viktig funktion som informationskontakt mellan Svenska Inner Wheel 
Rådet (SIWR) och klubbarna. Som DISO skickar jag ut information till ISO vilka i sin tur vid 
klubbmöten meddelar vad hon har fått från mig.  
 
Inner Wheel är världens största internationella kvinnoorganisation. Sverige är det 5e största 
IW-landet! Låt oss fortsätta att vara det! Vid informationsmötet i Rosersberg las stor 
tyngdpunkt på kommunikation och vikten av att finna strategier för tillväxt. Vi måste blicka 
framåt och se hur vi kan bli en modern organisation. Vårt varumärke måste stärkas och 
synliggöras. Tillsammans är DISO / ISO kontakten utåt, t ex mot lokala tidningar, sociala 
media och samhället.  
 
Ett av mina viktiga uppdrag gäller Inner Wheel Nytt. Klubbsekreterare alternativt ISO skickar 
material till mig efter aktiviteter, som t ex månadsmöten. Jag vill ha en kort och koncis text 
och fotografier (mobilkamera är OK), alltid via e-post (ruth.zonta@gmail.com). Var noga med 
att ange vilka som finns på foton, vem som har skrivit texten och vem som är fotograf. Utan 
era insatser skulle tidningen bli så mycket fattigare. Tänk på att IW Nytt kan utgöra en 
idébank när det gäller olika klubbprogram. I min värld råder ”fri knyck”, d v s vi är fria att 
knycka goda uppslag av varandra! 
 

IW I FN… 

Non Governmental Organisation (NGO)- icke-statlig organisation sedan 1973  
Vår internationella Vice president samordnar  

❑ Konsultativ medlem i ECOSOC (Economic and Social Council of the United Nations)  
❑    - FNs ekonomiska och sociala råd 
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❑ Konsultativ medlem i UNICEF (United Nations Children’s Fund) barnfonden 
❑ Fyra IW-medlemmar är med på möten i New York, Wien och Geneve 
- Martine Gayon IW-representant inom ECOSOC (Economic and Social Council of the 

United Nations) 
- Ceja Gregor Hu 
❑ Kommittén om åldrandet 
❑ Kommittén om familjen 
❑ Kommittén om kvinnors status 
- Ulrike Nemling: kommittén om droger 
❑ Förbereder uttalanden inför FN-kommissionens möten vilka kan ingå i en resolution 

från generalförsamlingen 
❑ Rapporterar årligen till IIW vice president 
❑ Rapporterar årligen till UN vad Inner Wheel gör 
❑ Möten flera gånger om året 
- Genevieve Torriani IW representant i UNICEF, FN-kommittén om barns rättigheter 
❑ Sammanträder tre veckor tre gånger om året 
❑ Barnkonventionen från 1989 
❑ Kommittén ska kontrollera att den efterlevs av de 193 länder som undertecknat 
❑ Länderna rapporterar vart 5e år om hur förbättringsarbetet sköts 
❑ 2014 inkluderades också individuella barns rätt att framföra klagomål rörande brott 

mot deras rättigheter 
 
Jag ser fram emot ett spännande IW-år tillsammans, för visst är det så att Together We Can 
och ”together” är alltid berikande och utvecklande! 
 
Bästa hälsningar 

Ruth 

 
Ruth Brunner 
DISO IW D240 2019/20 
070 – 858 01 57 
ruth.zonta@gmail.com  
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