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1. Logotype 

Introduktionsbild. Kan användas för personlig presentation.  

Sedan; Jag tänkte berätta lite om min organisation som heter Inner 

Wheel. 

 

2. Inner Wheel vill 

Inner Wheel är en poliskt, religiöst och organisatoriskt självständig 

organisation. Vi har dessa ledord för vår verksamhet: 

Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse. 

 

3. Historiska milstolpar 

Här lite om vår bakgrund: 

Inner Wheel har sitt ursprung i England och var från början kopplat till 

Rotary. 

Den 10 januari 1924 bildades den första Inner Wheel-klubben i 

Manchester av Margarette Golding. Hon var sjuksköterska och maka till 

en rotarian. Hon såg hur många som led nöd och behövde hjälp i 

efterkrigstidens England och tog initiativet till en stödorganisation till 

Rotary. Även om banden till Rotary idag inte är formella syns 

kopplingen fortfarande i vår logotype. Vi är de inre kuggarna som får 

Rotary-hjulet att snurra. Vårt födelsedatum, den 10 januari, 

uppmärksammas fortfarande. Över hela världen firas då IW-dagen, ofta 

med ett internationellt program.  

 

Margarettes idé sprider sig och det blir flera klubbar i England.  

1934 bildas ”The association of Inner Wheel Clubs in Great Britain 

and Ireland”. Gemensamma lagar och stadgar antas. 

 

Organisationen växer allt snabbare och även till andra länder.               

1949 startar Jeanne Liedholm den första svenska Inner Wheel-klubben 

i Filipstad. 

1967 etableras International Inner Wheel (IIW), med Headquarters i 

England, som ett gemensamt forum för alla Inner Wheel-medlemmar i 

världen. Varje år utses en president för hela organisationen.   



 

4. Inner Wheel - nätverket 

International Inner Wheel är idag ett av världens största kvinnliga 

nätverk. Totalt är vi över 100 00 medlemmar i mer än 100 länder. Och 

vi fortsätter att växa. Den största ökningen sker i Indien och östra 

Europa. Och vad händer när Kina kommer med?  

 

5. Inner Wheel Sverige 

I Sverige har Inner Wheel idag ca 4 100 medlemmar över hela landet.            

Vi har nio distrikt med sammanlagt 95 klubbar.  

 

6. Organisation 

Hela vår verksamhet styrs underifrån. Gräsrotsdemokrati. Basen utgörs 

av medlemmarna och deras klubbar som är indelade i distrikt.  

Den här bilden presenterar Svenska Inner Wheel Rådet. Beslutande 

rådsmöten hålls normalt två gånger per verksamhetsår. 

 

7. Aktiv klubbverksamhet 

Våra klubbar har en omfattande och omväxlande verksamhet. 

Vanligtvis träffas vi en gång i månaden. Programmen varierar. Vi 

lyssnar till inbjudna talare, diskuterar intressanta ämnen, gör 

studiebesök, äter något gott eller bara trivs och utbyter tankar. En 

viktig del i klubbverksamheten är hjälpprojekt av lokal, nationell eller 

internationell karaktär. 

 

När det gäller nätverksbyggande kan vi erbjuda unika möjligheter. Vi 

träffas inte bara inom den egna klubben. Årligen ordnas möten mellan 

klubbar (intercity-möten), inom och mellan distrikt, för hela landet, för 

de nordiska länderna. För att ta några exempel. 

 

Varje Inner Wheel-medlem är välkommen att besöka alla Inner Wheel-

klubbar, inte bara i Sverige utan i hela världen. Dessutom arrangeras 

årligen ett flertal internationella träffar som alla medlemmar är 

välkomna till.  

 

 

  



8. Internationella kontakter 

Här några exempel på internationella möten som alla medlemmar kan 

vara med på: 

Convention är vår världskongress som hålls vart tredje år. 

Nästa gång är i Melbourne 2018. 

 

Rally är en större internationell sammankomst utan förhandlingar, 

t. ex. Nordic Rally, som anordnas vart tredje år. 

 

De flesta klubbar har en eller flera vänklubbar i andra länder som man 

har kontakt med. 

 

I samarbete med Rotary hjälper vi till i ungdomsutbyte med andra 

länder.  

 

Vi har konsultativ status i FN:s ECOSOC och UNICEF. Vi deltar också i 

kommittén för kvinnans ställning i samhället, kommittén för social 

utveckling och Narkotikakommittén. 

 

9. En hjälpande organisation 

Hjälpsamhet är ett av våra ledord.  

Vi är dock ingen hjälporganisation – men väl en hjälpande organisation. 

 

10. Happier Futures – better lives, Garissa 

Under perioden 2015-2018 stödjer alla Inner Wheel-klubbar i världen 

ett gemensamt hjälpprojekt ”Happier Futures – better lives”. I Sverige 

har vi valt att under detta paraplyprojekt stödja Stiftelsen Garissa. Den 

hjälper utsatta flickor i staden Garissa i östra Kenya till ett bättre liv.  

 

11. IW-doktorn i Kenya 

I samarbete med Rotarys Läkarbank skänker svenska Inner Wheel 

medel att finansiera kvinnliga läkare och tandläkare som arbetar som 

volontärer i de fattigaste och mest svårtillgängliga platserna i Kenya. 

 

12. Narkotikasökhundar 

Svenska Inner Wheel har sedan 1986 bekostat inköp av mer än 60 

narkotikasökhundar till Tullverket. Hundarna, som gör en ovärderlig 

samhällsnytta, utbildas numera även i vapensök. 



13. Stipendier till Silviasystrar 

För att uppmuntra sjuk- och undersköterskor, som förkovrar sig i 

demenssjukas specifika behov, delar Inner Wheel årligen ut två 

stipendium till studenter vid Silviahemmet. 

 

14. Lokala klubbprojekt 

Varje IW-klubb kan välja egna lokala projekt för sin hjälpverksamhet. 

T.ex. till behövande barn, till kvinnojourer, flyktingar eller till akut 

katastrofhjälp.  

 

15. Välkommen till Inner Wheel! 

Du är hjärtligt välkommen till något av våra klubbmöten. Det finns 

klubbar på många platser runt om i Sverige. Alla nya kuggar till vårt hjul 

är välkomna! 

 

16. Besök oss på 

Besök gärna Inner Wheels hemsida: 

www.innerwheel.se.    

Där finns bl.a. länkar och kontaktinformation  

till alla lokala Inner Wheel-klubbar 

 

17. Inner Wheel 

Logotype. Avslutningsbild. 
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