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A. Motioner inlämnade av International Inner Wheels 
styrelse inför Convention 2018 

 
Sidhänvisningarna i svart till Stadgar&Handbok 2015-2018 
Sidhänvisningar i rött till Constitution&Handbook 2015 

 
 

  

MOTION 1 
 
Klargör, sammanfattar o kompletterar IIW styrelses uppgifter 
 

 

Internationell styrelse 
 

1 B Övriga styrelsemedlemmar (Board Directors) 
Sidan 7  sid 6  
 
Sätt in ny rubrik ”UPPGIFTER för Internationell styrelse” efter första stycket. 
 

Sätt in : ” 1) ” före nuvarande text som börjar ”I enlighet med Constitution” 
Stryk ”Beslutsmässigt antal – 75 % av styrelsen”. 

Sätt in ”Beslutsmässigt antal – 75 % av den internationella styrelsen” 
Sätt in efter nuvarande text ”2) Den internationella styrelsen har beslutanderätt över icke 
distriktstillhöriga klubbar och över distrikt som inte har någon nationell styrelse”. 
 
Motivering 

Den internationella styrelsen vill synliggöra sitt uppdrag och förtydliga sin roll på den administrativa 
nivån i organisationen. 
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MOTION 2 

 
Kompletterar IIW:s verkställande utskotts uppgifter 

 

 

Kommittéer 
Sid 11   sid 14  
 

1. Verkställande utskottet (Executive Committee) 
 

Sätt in ny rubrik ”Verkställande utskottets uppgifter” 
 
Stryk ”Verkställande utskottets uppgifter” rad 4. 
Sätt in i första meningen ”a) Verkställande utskottet består av …” 
Sätt in i den andra meningen ”b) Verkställande utskottet har det övergripande ansvaret ...”. 
Sätt in c) ”Det verkställande utskottet ska döma i den internationella styrelsens namn om förlikning inte 
kunnat uppnås på andra administrativa nivåer (klubbar, distrikt och nationell styrelse) och den slutliga 
domen verkställs.” 
 
Motivering 

Det är nödvändigt att införa en slutgiltig skiljedom när beslut krävs från andra administrativa nivåer och 
någon förlikning inte kunnat uppnås. 
 

 

 

 

MOTION 3 
 

Klarlägger kvalifikationer för stadgekommitténs ordförande, 
övriga styrelsemedlemmar (Board Directors) och national- 
representanter 
 

Ordförande i stadgekommittén (Constitution Chairman)  
Sidan 8  sid 10 

 

Kvalifikationer 
  

Stryk: hela meningen. 
Sätt in: ”Måste ha varit medlem av IIW:s styrelse vid tillträdandet”. 
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B. Övriga styrelsemedlemmar (Board Directors) 
Sidan 9  sid 10 
 

Kvalifikationer 
 

Stryk: hela meningen. 
Sätt in: ”Måste vara past nationalrepresentant eller past president i en nationell styrelse vid tiden då hon 
nomineras till val som styrelseledamot (Board Director) i den internationella styrelsen”. 
 

 

Nationalrepresentanter  
Sidan 13  sid 18 
 

Kvalifikationer 
 

1. För länder med distrikt men utan nationell styrelse 
Sätt in på rad 1 efter första ordet: ”vid tiden för tillträdandet”  
  

2. För länder med nationell styrelse 
Sätt in på rad 1 efter första ordet: ”vid tiden för tillträdandet”. 
 
Motivering 

Att klargöra vid vilken tidpunkt ordföranden i stadgekommittén, Board Directors och 
nationalrepresentanter kan nomineras. 

 

 

MOTION 4 

Nominering av nationalrepresentanter i nya distrikt 

Nationalrepresentanter 

Sid 13 sid 18 

Sätt in följande sats efter inledningen: ”Distrikt som nyligen bildats efter delning eller upplösning av ett 

distrikt ska kunna nominera behöriga kandidater att delta i valet som nationalrepresentant i sitt land.” 

Motivering: 

Att tillåta medlemmar med rätt kvalifikationer från annat distrikt att ställa upp till val så snart de anslutit 

sig till det nya distriktet. 
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MOTION 5 

Klarlägger nationalrepresentantens uppgifter 

 Sidan 13  sid 19 

Nationalrepresentanter 

Nominering 

Sätt in en ny sats: ”Nationalrepresentant får inte samtidigt inneha någon annan funktion på klubb- eller 

distriktsnivå.” 

Sid 14  sid 19 

Nationalrepresentantens uppgifter 

Sätt in på rad 2 efter ”kommunikation”: ”och översätter dokument.” 

Stryk: hela sista meningen 

Sätt in: ” I land utan nationell styrelse ska Nationalrepresentanten inte delta i distriktens styrelsearbete. 

En nationalrepresentant får inte samtidigt inneha någon annan funktion på klubb- eller distriktsnivå. 

Uppdraget som nationalrepresentant gör henne behörig att bli medlem i IIW:s styrelse (Board Director).” 

Motivering: 

Att tydliggöra att nationalrepresentanten inte kan ta beslut för distriktens styrelse. I hennes uppgifter 

ingår inte att ge råd i distriktsärenden. Hon ansvarar för all korrespondens i kontakten mellan distrikten 

och IIW:s HQ (huvudkontoret). 

 

MOTION 6 

Rör endast länder utan nationell styrelse och alltså inte Svenska Inner Wheel. 

 

MOTION 7 

Distribution av resultatrapport till klubbar 

Ekonomi 

Sid 12  sid 16-17  

Revision 
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Stryk: hela sista meningen. 

Sätt in: ”Kopior av dessa räkenskaper skickas till alla klubbar tillsammans med protokollet från IIW:s 

styrelsemöte.” 

Motivering: 

För att klargöra tidpunkt då räkenskaperna skall skickas. 

 

MOTION 8 

Namngivning av klubb 

Klubbnamn 

Sidan 6 sid 5 

Stryk: hela fösta meningen. 

Motivering: Att tydliggöra att namnet tillhör en Inner Wheel-klubb. 

 
 

B. Övriga Motioner inlämnade av klubbar och 
distrikt inför Convention 2018 

 

 
MOTION 9 

 
Föreslagen av Inner Wheel Club Tours, Distrikt 72, Frankrike 
Sekunderad av Inner Wheel Distrikt 920, Reunion Island och Madagaskar 
 

 
Grundläggande regler 
Emblem 
 
2. Emblemets utseende 
Sidan 4  sid 1 
 

Lägg till “Inner Wheel” under emblemet: 
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Inner Wheel 
 

 
Motivering: Emblemet bör visas med texten ”Inner Wheel” under symbolen som ett förtydligande. När vi 
förbereder en affischkampanj, informationsblad eller annan information med emblemet sammankopplar 
man vanligtvis hjulet med Rotary. Texten tydliggör/synliggör att emblemet representerar Inner Wheel. 
 

 

 

Medlemskap 
Sidan 4  sid 3-4 

 
MOTION 10 

 
Föreslagen av Inner Wheel Club Bordeaux-Medoc, Distrikt 69, Frankrike 
Sekunderad av Inner Wheel Distrikt 69, Frankrike 
 

 
Hedersmedlemskap 
 

4. På klubbnivå 
Sidan 5-6  sid 3-4 
 

C Hedersmedlem 
 
Stryk på sid 5: de tre första raderna. 
Sätt in på sid 6 rad 3 efter ”distrikt”: ”och klubbar” 
 
Meningen ska lyda: ”IIW, nationella styrelser, distrikt och klubbar får också inbjuda framstående 
personer som de önskar hedra med medlemskap som Hedersmedlem. Hedersmedlem har ingen rösträtt 
och kan inte inneha något funktionärsuppdrag på någon nivå i organisationen.” 
 
Motivering:  

Samma regel måste gälla på alla nivåer inom Inner Wheel. 
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Medlemskap 
 

MOTION 11 
 
Föreslagen av Inner Wheel Club Bangalore Orchards, Distrikt 319, Indien. 
Sekonderad av Inner Wheel Distrikt 319, Indien. 
 

Överföring   
 

Medlemskap 
 
4. På klubbnivå 
Sidan 5  sid 5 
 

E. Överföring 
Sidan 6  sid 5 
Stryk: ”distriktskommittén” 
Sätt in: ”distriktets verkställande utskott” 
 
Meningen ska lyda: En aktiv medlem kan, under förutsättning att båda klubbarna är överens och 
distriktens verkställande utskott gett sitt godkännande, överflyttas till annan Inner Wheel-klubb. 
 
Motivering: 
Det kan bli lång väntetid innan distriktskommittén kan godkänna överföringen, eftersom den 
sammanträder endast två gånger per år. Om båda klubbarna gett sitt samtycke och distriktets 
verkställande utskott, som träffas oftare, gett sitt godkännande blir övergången snabbare. 
 

 

 

Medlemskap 
 

MOTION 12 
 

Föreslagen av Inner Wheel Club Bangalore Orchards, Distrikt 319, Indien. 
Sekunderad av Inner Wheel Distrikt 319, Indien. 
  

Uteslutning och rättstvister 
 

Medlemskap 
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4. På klubbnivå 
Sidan 5   sid 5 
 

G. Medlemskapets upphörande 
Sidan 6  sid 5 

 

Sätt in före sista meningen: ”Varje Inner Wheel-medlem som går till domstol med sitt ärende utan att 
först på alla sätt försökt lösa problemet inom Inner Wheel, ska uteslutas.” 
 
Motivering: 
Allteftersom Inner Wheel växer kommer antalet tvister att öka. Vi måste lösa ärendena inom 
organisationen. Om vi uppmuntrar medlemmar att dra sin sak inför rätta för småsaker, kommer det att 
skada organisationen.  

 

 

Internationell styrelse 
 

MOTION 13 
 

Föreslagen av Inner Wheel Club Tours, Distrikt 72, Frankrike. 
Sekunderad av Inner Wheel Club Torino Europea, Distrikt 204, Italien. 
 

 
Redaktör och medieansvarig 
 

Internationell styrelse 
Sidan 7  sid 6 

 

1. IIW:s styrelse(The Board) består av funktionärer (Officers) och övriga styrelsemedlemmar (Board 
Directors). 
A. 
Sätt in efter Ordförande i stadgekommittén: ”Redaktör/medieansvarig ska vara medlem av det 
verkställande utskottet.” 

 

Motivering:  
Globalisering, spridningen av internet, sociala nätverk och betydelsen av kommunikation inom Inner 
Wheel gör att redaktör/medieansvarig definitivt ska vara medlem av Inner Wheels verkställande utskott 
liksom de övriga fem internationella medlemmarna. 
 

Redaktör/medieansvarig ansvarar för en ytterst viktig del av vår allmänna administration eftersom hon 
står bakom de bilder och texter som beskriver och presenterar vår organisation. 
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Internationell styrelse 

 
MOTION 14 

 

 
Föreslagen av Inner Wheel Distrikt 24, Grekland. 
Sekunderad av Danska Inner Wheelrådet. 
 

Nominering till IIW:s verkställande utskott  
 

Internationell styrelse 
Sidan 7  sid 7 

 

2. IIW:s styrelse väljs enligt följande: 
 

A. Funktionärer 
 

a) President 
 

Kvalifikationer 
 
Stryk på rad 1: ”IIW Board Director”  

Sätt in efter ”Skattmästare”, rad 2: ”eller måste ha varit Board Director i minst a) 1 år vid 
nomineringstillfället om hon nomineras från länder med nationell styrelse, b) 2 år vid 
nomineringstillfället om hon nomineras från länder med distrikt utan nationell styrelse men med en vald 
nationalrepresentant. 
 
Meningen ska lyda: Måste ha varit president i en nationell styrelse, IIW styrelsemedlem, IIW 
skattmästare eller ha varit IIW Board Director i minst a) 1 år vid nomineringstillfället om hon nomineras 
från länder med nationell styrelse b) 2 år vid nomineringstillfället om hon nomineras från länder med 
distrikt utan nationell styrelse men med vald nationalrepresentant. 
 

Nominering 
Sidan 7   sid 7 
 

Stryk på rad 1: ”med en nationell styrelse” 

Stryk på rad 3-4: ”från distriktskommittéer, som representeras i den egna nationella styrelsen”  

Sätt in på rad 3: ” från den distriktskommitté där de är medlemmar”. 

 
Meningen ska lyda: Varje distriktskommitté får nominera en medlem med erforderliga kvalifikationer till 
posten som president. Medlemmar får endast acceptera nomineringar från den distriktskommitté där de 
är medlemmar. 
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b) Vicepresident 
 
Sidan 8  sid 8 
 

Kvalifikationer 
 

Stryk på rad 1: ”IIW Board Director ” 

Sätt in på rad 2 efter ”Skattmästare”: ”eller måste ha varit IIW Board Director i minst a) 1 år vid 
nomineringstillfället om hon nomineras från länder med nationell styrelse, b) 2 år vid 
nomineringstillfället om hon nomineras från länder med distrikt utan nationell styrelse men med vald 
nationalrepresentant. 
 

Meningen ska lyda: Måste ha varit president i en nationell styrelse, IIW styrelsemedlem, IIW 
skattmästare eller ha varit IIW Board Director i minst a) 1 år vid nomineringstillfället om hon nomineras  
från land med nationell styrelse b) 2 år vid nomineringstillfället om hon nomineras från land med distrikt 
utan nationell styrelse men med vald nationalrepresentant. 
 
c) Skattmästare: 

Sidan 8   sid 8 

Kvalifikationer 

Sätt in efter första meningen: ”eller ha ingått i IIW styrelse i åtminstone 

a) ett år vid nomineringstillfället om hon nominerasfrån land med nationell styrelse 

b) två år vid nomineringstillfället om hon nomineras från land utan nationell styrelse men med vald 

nationalrepresentant.” 

Nominering: 

Stryk i rad 1: ”med en nationell styrelse” 

Sätt in på rad 3 före distriktskommittéer: ”de” 

Stryk på rad 4: ”nationella styrelsen” 

Meningen ska lyda: ”Varje distriktskommitté får nominera en medlem med erforderliga kvalifikationer 

till posten som skattmästare. Medlemmar får endast acceptera nomineringar från de 

distriktskommittéer de tillhör.” 

 

Val av internationell styrelse 

1.A. Verkställande utskottet: 

Sidan 10  sid 11 



13 

 

Sätt in på rad 3 efter göras av: ”a)” 

Sätt in efter sista meningen: ”b) i ett land med distrikt utan nationell styrelse men med vald 

nationalrepresentant kan distriktet nominera medlemmar till president, vice president och skattmästare. 

Om två eller fler kandidater har nominerats av distriktskommittéerna till något av uppdragen i sagda 

land, skall nationalrepresentanten anordna ett internt val och sedan informera distriktskommittéerna 

om resultatet av valet.”  

Motivering 

En medlem som har ingått i distriktets styrelse, valts till nationalrepresentant och ingått i IIW som 

styrelsemedlem (Board director) i två år (om hon väljs om), har tillräckliga kvalifikationer för att kunna bli 

nominerad till högre poster inom IIW:s verkställande utskott. Det ska således inte vara någon orättvis 

skillnad mellan tidigare styrelsemedlemmar (Board Directors). 

Vi inser att medlemmar från länder med nationell styrelse har erfarenhet av att ingå i ett nationellt råd 

men denna brist kan kompenseras väl genom att medlemmar från länder utan nationell styrelse, måste 

ha ingått i IIW:s styrelse i två år i stället för ett år vid nomineringstillfället. 

 

Internationell styrelse 

 

MOTION 15 

 

Föreslagen av Pune Inner Wheel Club, distrikt 313, Indien 

Sekunderad av Inner Wheel distrikt 313, Indien 

 

Länder med Board Directors (styrelsen för IIW) 

Sid 6 och sid 7 

Internationell styrelse 

1.B. Övriga styrelsemedlemmar (Board directors) 

Sätt in: ”De första två styrelseplatserna ska reserveras för kandidater nominerade av länder med 

nationell styrelse, som har det största antalet medlemmar.” 

Motivering: 

I varje företag eller organisation har den största delägaren fördelen av att ha fler representanter i 

styrelsen för företaget. Detta är för att tillvarata majoritetens intressen, vilka de representerar. Detta är 

logiskt och bör även fungera för Inner Wheel. 
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Internationell styrelse 

 

MOTION 16 

 

Föreslagen av Bruxelles Renaissance Inner Wheel Club, distrikt 217 Belgien och Luxemburg. 

Sekunderad av nationella rådet i Belgien och Luxemburg. 

 

Länder som nominerar kandidat till IIW President/vice President 

Sid  7   sid 6 

Internationell styrelse 

2. IIW:s styrelse väljs enligt följande: 

A. Funktionärer 

a) President 

Nominering 

Sätt in i slutet av stycket: ”Distriktskommittéer som representeras i en nationell styrelse och har fått en 

president i IIW utsedd, kan inte nominera en ny kandidat till detta uppdrag under period av fyra på 

varandra följande år.” 

b) Vice President 

Nominering 

Lägg till i slutet av stycket: ”Distriktskommittéer som representeras i en nationell styrelse och har fått en 

vice president utsedd i IIW, kan inte nominera en ny kandidat till detta uppdrag under en period av fyra 

på varandra följande år.” 

Motivering:  

Varje land med nationell styrelse kan nominera en lämplig kandidat. Var och en av dem ska vid ett 

tillfälle ha chansen att väljas till kandidat till posten som president i IIW. Rotation och förändring är 

viktig, så att mångfalden i ursprung och sedvänjor i vår multikulturella kvinnoorganisation återspeglas 

även på högsta nivå. 
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Internationell styrelse 

MOTION 17 

 

Föreslagen av Bruxelles Renaissance Inner Wheel Club, distrikt 217, Belgien och Luxemburg 

Sekunderad av distrikt 62, Belgien och Luxemburg 

Befattningstid för Board Directors 

Sid 10 och sid 9 

Internationell styrelse 

Sid 7-9  sid 7-10 

2. IIW:s styrelse väljs enligt följande: 

B. Övriga styrelsemedlemmar (Board directors) 

Befattningstid 

Sätt in på rad 1 efter ordet ”två”: ”på varandra följande” 

 

Meningen ska lyda: En Board Director får tjänstgöra högst två på varandra följande år men måste väljas 

varje år. 

Motivering: 

För att få ett starkt och samverkande team som åstadkommer goda resultat, krävs regelbunden närvaro 

och kontinuitet i arbetet. Detta är den viktigaste anledningen till att Board Directors bör tjänstgöra i två 

på varandra följande år. 

 

Internationell styrelse 

MOTION 18 

 

Föreslagen av Bruxelles Renaissance Inner Wheel Club, distrikt 217, Belgien och Luxemburg 

Sekunderad av distrikt 62, Belgien och Luxemburg 

IIW möten 

Sid 9  sid 11 
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Internationell styrelse 

3. Möten 

Stryk rad 1-4. 

Sätt in: Två (2) styrelsemöten skall hållas varje år. Ett tredje styrelsemöte hålls dagen före Convention. 

Motivering: 

Board Directors är en del av det beslutande organet i International Inner Wheel. Av den anledningen ska 

de vara helt insatta i och kunna rådfrågas vid alla viktiga frågor som beslutas och röstas om. Board 

Directors är erfarna och deras synpunkter och råd kan vara mycket användbara och välbehövda. Det är 

omöjligt att nå målet med bara ett årligt möte. 

 

Internationell styrelse 

MOTION 19 

 

Föreslagen av Tours Inner Wheel Club, distrikt 72, Frankrike 

Sekunderad av Torino Europea Inner Wheel Club, distrikt 204, Italien 

 

Sociala medier: restriktion 

Sid 10  sid 13  

Val av internationell styrelse 

1.B. Board Directors 

Nomineringar 

2.  

Stryk: rad 5-6.  

Sätt in: ”Kandidater skall inte vara aktiva på något socialt medium under röstningsperioden dvs från det 

datum nomineringsblanketterna har sänts till klubbarna fram till den 31 mars följande år. 

All aktivitet på sociala medier under denna period resulterar i diskvalificering av vederbörande 

kandidat.” 

Motivering: 

På grund av de gällande röstvärvningsreglerna kan inte nominerade delta i Inner Wheel-konferenser, 

seminarier eller workshops. Detta uppfattas som en bestraffning. För organisatörer av internationella 
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events är det ett problem att få goda talare, eftersom de oftast är nominerade till internationella 

uppdrag och således inte tillåtna att delta. 

Genom att begränsa röstvärvningsförbudet till sociala medier ger det nominerade möjlighet att delta i 

sådana events. 

 

C. Allmän motion. 

 

MOTION 20 

 

Föreslagen av Inner Wheel Club Bayonne Biarritz-Cote Basque, distrikt 69, Frankrike 

Sekunderad av Inner Wheel distrikt 69, Frankrike 

 

(Service)Klubb för yngre generation 

 

Ge möjlighet för klubbar att sponsra en klubb med hjälpverksamhet för tonåringar – 12-15 år – efter 

samma modell som Interact Clubs Rotary International men med regler och strukturer som International 

Inner Wheel. Om skolor tillåter kan möten hållas på skolan. 

Den sponsrande Inner Wheel-klubben ska utse en kommitté bestående av minst två klubbmedlemmar 

som deltar i varje möte i klubben, vilken skulle kunna få namnet ”Framtida Inner Wheel Club i …” 

Motivering: 

För att göra organisationen Inner Wheel och dess syften bekant för den unga generationen. För att skapa 

kännedom om frivillig hjälpverksamhet och uppmuntra till personligt engagemang och hjälpsamhet 

genom att utföra en social aktivitet varje år. Uppmuntra till tolerans, ömsesidig förståelse och acceptans 

av olikheter. 
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