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Frånvarande: Board Director Ayo Odelana, Past IIW Presidenter
I Dubbledam de Klerk, M Hanekamp, B McNeill, I MacKnight, Dr B Taylor, J Day, A
Dowson och ett antal delegater som måst lämna återbud av olika anledningar.
I Protokollet från Convention i Istanbul 18 – 21 april som tidigare cirkulerat godkändes.
II Triennial Report of International Inner Wheel
Rapporter från Past President Carole Young 2012 – 2013, Past President Gabriella Adami
2013 – 2014 och President Abha Gupta 2014 – 2015 presenterades av vederbörlig president
och bifogas detta protokoll.
III Ekonomisk rapport presenterades av Kapila Gupta, IIWs skattmästare
1. Ekonomisk översikt
Kapila Gupta förklarade att utgifterna varierar under treårsperioden mellan
Convention:
- Året innan Convention – startkostnader för Convention
- Conventionår – de största utgifterna
- Året efter Convention – de lägsta utgifterna
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Hon förklarade att revisorn gör den ekonomiska redovisningen efter den 30 juni då
IIWs räkenskapsår är slutförda. Därefter diskuteras den av VU, godtas av styrelsen
och skickas ut till samtliga klubbar tillsammans med styrelseprotokollet.
De siffror hon presenterade under mötet var baserade på räkenskapsåret 2013 –
2014, ett pre-konventionår.
Inkomster på årsbasis:
- Årsavgifter (94,21%): £ 3.50 per medlem och eftersom vi är ca 100 000
medlemmar blir det en inkomst på ca £ 350 000.
- Försäljning av matriklar (4,14%)
- Försäljning av handbok (0,06%)
- Räntor (1,58%)
Utgifter
Budgeten godkänns varje år av styrelsen och skattmästaren kontrollerar att man inte
överskrider budgeten. Hon bokför noggrant alla inkomster och utgifter, så att hon hela
tiden har kontroll över organisationens ekonomiska läge.
Utgifterna delas in i tre poster:
- Publikationskostnader (21,32%)
- Hyreskostnader (20,50%)
- Administrationskostnader (58,18%)
(se specifikation s 3 i originalet)
Skattmästaren förklarade sedan var organisationens kapital kommer ifrån. Det är inte
från medlemsavgifterna utan från lyckosamma fastighetsaffärer. Det hela startade
med ett 21-årigt hyreskontrakt på ett litet kontor på Three Kings Yard 27 i London
1968, men redan efter 10 år, 1978, ville ägarna sälja. IIW fick behålla kontraktet på
kontoret och kunde sedan sälja det vidare. Med pengarna man fick vid försäljningen
köpte man 1983 Dartmouth Row 5 i London, som såldes 1990. Vinsten vid
försäljningen av Dartmouth Row lade grunden till IIWs kapital och det ökade rejält
under de närmaste åren eftersom räntorna på kapital var höga
1996 flyttade man till Stafford Court, som egentligen var för stort, och när kontraktet
gick ut 2011 och räntorna på kapital hade sjunkit betydligt, bestämde VU att man
skulle investera i ett nytt kontor. Man var nu ägare till Suite 2.3 My Buro, Market
Street 20 i Altrincham, ett kontorshus med flera kontor, reception, kök och kapprum.
Hon förklarade att man även nu har utgifter som markhyra, elektricitet och
uppvärmning att betala, men att dessa nu sjunkit från £30 000, som man betalade för
Stafford Court, till ca £10 000. Detta gör att man nu har möjlighet att spendera mer på
kommunikation och utvidgning.
Föredragande: Kapila Gupta
Biträdd av: Jasmine Sery
Bifölls
III Vice Presidentens rapport om FN och klubbar utan distrikt presenterad av Charlotte
De Vos
Vice presidenten har två uppgifter: kontakt med FN-representanter och med klubbar utan
distrikt.
1. FN
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Två av FN-representanterna var närvarande vid denna Convention: Ceja från Wien
och Martine från New York.
Vice presidenten förklarade att IIW deltar i sessioner rörande:
- I Wien: kvinnans status, familjen, åldrande, narkotika och droger
- I Geneve: barnets rättigheter och mänskliga rättigheter
- I New York: kvinnans status, åldrande, personer med handikapp
Hon berättade vidare att hon deltagit i den 59 sessionen i New York om kvinnans
status. Där var 8000 deltagare och eftersom den största möteslokalen hade endast
570 sittplatser var det en viss trängsel. Varje organisation kunde delta i endast en
officiell session, men det fanns 200 intressanta sidevent att besöka, t ex:
- Sexualundervisning för flickor
- Ekonomiska möjligheter för kvinnor
- Kvinnor i media
- Den arabiska kvinnans status under de senaste fyra åren
- Kvinnor i politiken
- Barngifte
Slutsatser:
- Mer undervisning är nödvändig för både flickor och pojkar
- Hur undervisar man om ”respekt”?
- Girl Guides och flickscouternas kampanj ”Stoppa våldet – kämpa för flickors
rättigheter” gjorde extra stort intryck.
Förutom besöket i FN träffade vice presidenten Suzane Sadovsky,
Nationalrepresentant för IW USA, och vid en lunch diskuterade man IWs situation i
USA. Charlotte uttryckte sin glädje över att Suzane och en delegation på 10
medlemmar från USA nu fanns med på Convention i Köpenhamn.
2. Klubbar utan distrikt
Det finns i dag mer än 70 klubbar utan distrikt, som Board Directors har kontakt med
enligt en fördelning gjord av VP. Tack vare dagens kommunikationsmedel och sociala
media har kontakten utökats, även om det fortfarande finns klubbar man inte lyckats
få kontakt med. På IIWs hemsida finns artiklar från klubbar utan distrikt utlagda.
Delegaterna i följande klubbar gratulerades
- FYR of Macedonia (Skopje)
- Martinique (Schoelcher)
- Slovenien (Ljubljana)
- Trinidad & Tobago (St. Augustine)
- Northern Cyprus (Girne & Lefkosa)
VP hoppades att de skulle känna gemenskapen under dessa dagar och att man
skulle kunna behålla kontakten i framtiden.
Hon försökte även hålla kontakten med de nio distrikten utan nationalrepresentant,
även om det inte är VPs uppgift. I vissa distrikt fungerade kommunikationen bra,
medan det i andra behövdes mera hjälp.
3. Slutligen förklarade hon att hon fortfarande arbetade med databasen
- Inte i VPs uppgifter
- Arbetar tillsammans med Elaine och Kapila
- Speciellt beträffande fransktalande länder
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Varje klubb/distrikt/nationell styrelse/nationalrepresentant har
- sin egen e-mailadress: iiw.xx(country code).klubbnamn@gmail.com
- tillträde till databasen
Hon påminde delegaterna om att be klubbarna kontrollera att sekreterarnas uppgifter
för 2015 – 2016 är korrekta. Hon påminde också om att hon gärna svarar på frågor.
Slutligen tackade hon för deltagarnas uppmärksamhet.
IV
Honorary Editors’ Reports” presenterades av Michelle Atkinson IIW-redaktör 2014 –
2015.
Redaktören presenterade sin rapport om arbetet med www.internationalinnerwheel.org och
den ökande internettrafiken på websidan och Facebook. Hon var bekymrad över antalet nya
IW-sidor som dykt upp, både öppna och slutna grupper, och hon bad att man skulle döpa om
dem, eftersom det var svårt att kontrollera innehållet i dem. Hon gladdes dock över det
ökade antalet Gilla den officiella hemsidan fått och gav uppdaterade siffror under hela
Convention, vilket visade ett enormt uppsving under dessa dagar. Hon förklarade även
användandet av LinkedIn and Instagram.
Föredragande: Michelle Atkinson
Biträdd av: Ashnadelle Hilmy/Mortagy

Bifölls

V MOTIONER FRÅN STYRELSEN I INTERNATIONAL lNNER WHEEL
(För motionerna och Ändringar av motioner i sin helhet hänvisas till de svenska
översättningarna på hemsidan – Convention)
MOTION 1
Ingen Past International President får nomineras till IIW styrelse.
BIFÖLLS
MOTION 2
Ökade uppgifter för skattmästare
BIFÖLLS
ÄNDRING AV MOTION 2
Skattmästare
Omformulering
BIFÖLLS
MOTION 3
Ändring av hela proceduren vid val av Övriga styrelsemedlemmar och minska storleken på
den internationella styrelsen.
AVSLOGS
ÄNDRING A AV MOTION 3
AVSLOGS
ÄNDRING B AV MOTION 3
AVSLOGS
MOTION 4
Stryk den särskilda bestämmelsen för små länder att fungera i IIW styrelse.
BIFÖLLS
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MOTION 5
Ändra titel, roll och val till Redaktör
Ändrade arbetsuppgifter – ändrad titel (redaktör/medieansvarig)
BIFÖLLS
MOTION 6
Redaktören/medieansvarig ska väljas av den internationella styrelsen.
AVSLOGS
MOTION 7
Redaktör – specificering av arbetsuppgifter
BIFÖLLS
MOTION 8
Convention
Röstande delegat till Convention – förklarande tillägg
BIFÖLLS
MOTION 9
Ändrat sätt för klubbar att lämna in motioner och ändringar i IIWs stadgar
BIFÖLLS
MOTION 10
Bevarande av röstsedlar från Convention
BIFÖLLS
B ANDRA FÖRSLAG – MEDLEMSSKAP
MOTION 11
Medlemskap
För att bilda en klubb fordras minst tio aktiva medlemmar (tidigare 12).
BIFÖLLS
MOTION 12
Medlemskap
En aktiv medlem kan bli Hedersmedlem i en annan klubb. En person kan bli Hedersmedlem i
mer än en klubb.
AVSLOGS
MOTION 13
Medlemskap – Klubbar
Inner Wheel bör nämnas före Rotary. Punktlistor ersätter a), b), c) för att undanröja
uppfattningar om kategorisering av medlemmar.
AVSLOGS
MOTION 14
Tillbakadragen
MOTION 15
Tillbakadragen
.
MOTION 16
Medlemskap – Klubbar – Hedersmedlem
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Klubbar och även Internationella Inner Wheel, nationella styrelser och distrikt får inbjuda
framstående personer som de vill hedra med medlemskap som Hedersmedlem.
Hedersmedlem har inte rösträtt och kan inte ha någon funktion i en klubb.
AVSLOGS
MOTION 17
Medlemskap – Klubbar – Hedersmedlem
International Inner Wheel, nationella styrelser och distrikt får också inbjuda framstående
personer som de önskar hedra...
BIFÖLLS
MOTION 18
Medlemskap – Överföring
Medlem som överförs skall medföra sina utmärkelser till den nya klubben men kan väljas till
nytt funktionärsuppdrag först sedan hon suttit i den nya klubbens styrelse i ett år.
AVSLOGS
ÄNDRING AV MOTION 18
AVSLOGS
MOTION 19
ÄNDRAD Motion (19 D)
Medlemskap – Uteslutning (se Ändring 19 D)
BIFÖLLS
ÄNDRING A AV MOTION 19
AVSLOGS
ÄNDRING B AV MOTION 19
AVSLOGS
ÄNDRING C AV MOTION 19
AVSLOGS
ÄNDRING D AV MOTION 19
Uteslutning –
Förkortad text. Detaljerna angående allvarliga orsaker till uteslutning och proceduren som
ska föregå denna samlas i en IIW Guideline.
BIFÖLLS
MOTION 20
Klubbnamn
Ändrad underrubrik
BIFÖLLS
ANDRA MOTIONER - INTERNATIONELL STYRELSE
MOTION 21
TILLBAKADRAGEN
.
MOTION 22
Internationell styrelse
Även länder med distrikt utan nationell styrelse men med en vald nationalrepresentant skall
kunna nomineras till President/Vice President.
AVSLOGS
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MOTION 23
Internationell styrelse
Om en kandidat väljs till President/Vice President i IIW kan inte distriktskommittéerna under
den nationella styrelse som hon tillhör nominera en ny presidentkandidat inom en period om
fyra på varandra följande år.
AVSLOGS
MOTION 24
Internationell styrelse
Immediate Past President, President, Vice President och skattmästare får inte vara Inner
Wheel-medlemmar i samma land eller i samma nationella styrelse
AVSLOGS
MOTION 25
Skattmästare – omformulering
BIFÖLLS

MOTION 26
Internationell styrelse
Ingen Past International President kan nomineras till uppdraget som ordförande i
stadgekommittén.
AVSLOGS
MOTION 27
Internationell styrelse - Stadgekommitténs ordförande
Stadgekommitténs ordförande väljs årligen av klubbarna och får inneha ämbetet/uppdraget i
högst tre år.
AVSLOGS
MOTION 28
Internationell styrelse – Redaktör - omformulering
BIFÖLLS

ANDRA MOTIONER FRÅN KLUBBAR UTAN NATIONELL STYRELSE

MOTION 29
Ekonomi och revision – utbetalningar
Omformulering/modernisering
BIFÖLLS
ÄNDRING AV MOTION 29
Tillägg
BIFÖLLS
MOTION 30
Klubbstyrelse
Immediate Past President skall vara medlem i klubbens styrelse i ett år (maximum två år om
klubbpresidenten får sitta ytterligare ett år).
AVSLOGS
MOTION 31
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TILLBAKADRAGEN
ÄNDRING AV MOTION 31
TILLBAKADRAGEN
MOTION 32
Styrelse
Utökat ansvar för Webmaster
BIFÖLLS

Presidentrapporter
Carole Young sammanfattade året 2012 – 2013 som ett år av internationell konsolidering
och tillväxt. Proposal 17, som antogs av Convention i Istanbul, blev en succé och IIW kunde
ta ett viktigt steg framåt.
Hon menade att det är människan som gör Inner Wheel. Teknologi, publicitet, moderna
kommunikationsmetoder och så vidare är viktigt för Inner Wheel, men utan människor har vi
ingenting.
Sitt presidenttema, ”Be a Friend”, relaterar hon till Inner Wheels mål: vänskap, hjälpsamhet
och internationell förståelse.
Hon hade besökt 14 länder (Australien, Canada, Danmark, GB & I, Indien, Indonesien,
Italien, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Filippinerna, Skottland, Singapore och Sri Lanka),
och hon hade fått flera inbjudningar som hon tyvärr måst tacka nej till.
Hon hade fått ta del av många projekt och visioner för klubbars och distrikts framtid och sett
medlemmarna arbeta för våra mål.
Vad hade hon lärt av medlemmarna under sitt presidentår?
Vänner bryr sig om varandra. De delar sorg och glädje med grannar och klubbmedlemmar,
de delar med sig av sin tid, sina idéer, visioner och resurser. Hon hade fått många bevis på
hur klubbarna omsatte allt detta i praktiken i sina projekt.
Många imponerande projekt hade utvecklats och genomförts. Hon hade sett träd planteras,
skollokaler och ålderdomshem byggas, måltider lagas till barn och gamla, rent vatten i
slummen, toaletter i skolor och byar, proteser för barn och vuxna, kläder till och undervisning
för barnhemsbarn och hon hade läst eller hört berättas om en hel del andra projekt, t ex
narkotikasökhundar.
Hon kände sig ödmjuk inför allt vad våra medlemmar åstadkommit och blev påmind om att
vänner inte bryr sig om religion eller hudfärg när de arbetar tillsammans. Vänskap
överbryggar geografiska gränser och indelningar.
Hon tackade sitt styrelseteam 2012 – 2013, alla medlemmar hon mött under sina resor, alla
medlemmar världen över för deras strävan, administratorn Elaine för hennes stöd, maken
Ken för hans stöd och uppmuntran och Maorifolket i Nya Zeeland, som hade ett talesätt hon
delade med delegaterna:
He aha te mea nui o te ao?
Vad är viktigast I världen?
He tangata! He tangata! He tangata!
Det är människor! Det är människor! Det är människor!
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BE A FRIEND
Carole Young
IIW President 2012 – 2013
Gabriela Adami sammanfattade sitt år som president med hänvisning till sitt tema ”We for
Women” och sin kamp mot alla former av våld och kränkningar mot kvinnor. Hon påminde
delegaterna om att detta gällde även vår relation till varandra, att vi ska vara mindre kritiska
och mer uppmuntrande mot varandra.
Hon betonade att vi måste fortsätta vår kamp mot våld mot kvinnor i alla former, i hemmet
och i konfliktzoner, vid naturkatastrofer och sexuellt utnyttjande.
Många av hennes presidentbesök ägde rum under firandet av IIWs 90-årsdag, vilket gjorde
att det blev en speciell upplevelse.
Gabriela Adami
President 2013 – 2014

Ärade damer och vänner!
Det är svårt att presentera en rapport som till fullo kan beskriva hur underbart det varit att
vara president för International Inner Wheel. Att få resa över hela världen och träffa så
många människor är få förunnat, så det är nödvändigt att försöka frammana en bild av hur
stort det varit att uppleva det hela.
Ni kanske undrar varför jag företagit så många resor till Asien. Indien har flest IWmedlemmar i världen, flest klubbar, 27 distrikt och man fortsätter expandera. Dess grannar,
Nepal, Bangladesh, Sri Lanka och Pakistan visar också medlemstillväxt.
Det är det sjunde största landet till ytan och det näst folkrikaste i världen, det har 122
huvudspråk och 1 600 övriga språk och dialekter. Det är som en värld i sig med skiftande
geografi, klimat, kultur och seder.
Att vara internationell president för en organisation med mer än 33 000 medlemmar i sitt eget
land är överväldigande och att vara indisk IIW-president när man firar 60-årsjubileum i landet
i fråga är ännu mer fantastiskt. Även konferenser, rallyn, distrikt- och klubbevenemang är
spektakulära sammankomster i Indien. Det är omöjligt att tacka alla som gjort året i Indien så
speciellt, men jag kan försäkra att det varit helt fantastiskt.
Jag vill dock inte ge intrycket av att allt en internationell president gör är att delta i festligheter
och motta uppvaktning. Hennes roll är också att bekanta sig med en del av de hjälpprojekt
och det välgörenhetsarbete som pågår världen över, och jag har fått se några riktigt viktiga
projekt som värmer ens hjärta och belyser temat för 2014 – 2015 ”Light the Path”.
Vi tycks leva i en turbulent värld. I många delar av världen orsakar naturkatastrofer stort
lidande, som t ex när tyfonen Yolanda drabbade Filippinerna och översvämningarna Malawi.
Medlemmarna behöver då vårt stöd och vår hjälp.
Det har varit givande att delta i de nationella konferenserna i Danmark, Nepal, Australien, Sri
Lanka, Bangladesh and GB&I. De är ofta årliga evenemang och kräver mycket arbete från
organisationskommittéernas sida. Att vara hedersgäst vid dessa evenemang, att få en inblick
i landets Inner Wheel-värld och att träffa medlemmarna får en att känna både ödmjukhet och
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spänning. Lika angenäma upplevelser har också Friendship Days och mötena i Dubai och de
europeiska länderna varit.
Nu njuter vi av Danmarks gästfrihet. Man kan bara ana mängden av arbete som den lokala
konventionskommittén lagt ned de senaste tre åren med att planera för att ta hand om en så
stor och mångfacetterad skara – och de har gjort det med stor humor och glädje.
Jag är glad över att ha fått arbeta som president för Inner Wheel. Med de resor, möten och
ansvar detta innebär har det varit både ansträngande och roligt, till lika delar. Jag lämnar nu
snart mitt ämbete och kan med tillfredsställelse se tillbaka på det arbete jag lagt ned och på
att jag har lyckats ”Light the Path” för de Inner Wheel-medlemmar som kommer efter oss.
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