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Hej alla DISO: Ulla Bergqvist, Annkatrin Forsling, Marita Björn, Evalisa Carlsten, Christina Stoppenbach, 

Anna-Lena Mäkitalo-Otterberg, Marianne Wikfalk, Anita Hilner och Lilian Bergholtz. 

 

Välkomna till ert nya uppdrag inom Inner Wheel! Själv är jag också helt ny som RISO men jag ska göra 

mitt bästa att förse er med användbar information.  

Nu har ni  fått motionerna till Convention 2018 översatta till svenska och min tanke var att ni själva 

läser igenom och ser vad som kan vara av speciellt intresse för klubbarna och tipsar ISO om att 

informera om det. Likaså kan man på hemsidan hitta mycket material kring Convention och Australien 

som kanske också kan vara intressant. 

I det nya numret av IW-Nytt som kommer nu, skriver jag i min artikel som Nationalrepresentant om 

vad den nya Internaional IIW President Mrs Kapila Gupta från Indien vill att vi i klubbarna ska ta med 

oss från hennes ”valspråk” för året: ”Leave a Lasting Legacy”. En kort översättning av 

valspråket ligger på hemsidan under Nationalrepresentanten. I min artikel tar jag mycket information 

från den internationella hemsidan, där ”E-bulletin – Mirror, International Inner Wheel 2017-2018” 

ligger. Det är ett ca sex sidor långt dokument med mer användbart material om bl a Mrs Gupta. 

Kanske ni finner något intressant utöver min artikel och kan skicka det till ISO? 

Jag har också fått ett dokument från International IIW Editor/Media Manager Sandra Neretljakovic. 

Hon vill ha mycket nyheter från alla länder och klubbar och påpekar att allt material som ska till henne 

ska komma via National Editor dvs IW-Nytts redaktör Kerstin Jonson eller Nationalrepresentanten. 

Vad vill hon och Kerstin eller jag då ha? Jo sådant som handlar om människor och människoöden, 

hjälpprojekt, medlemmar som fått IW-utmärkelser m m. Det ska skrivas i form av Word-dokument och 

framför allt vill vi gärna ha bilder högupplösta i .jpg format. Bilder ska alltid komma i separat bilaga. 

Det går bra att använda smartphone kameran och bilden ska då sparas i största möjliga format. Texter 

måste klarlägga vem det är, vad det handlar om och var det har hänt. Allt detta gäller ju naturligtvis 

också det som ni skickar till IW-Nytt, för de flesta av er är ju också distriktsredaktör.  

Om man vill bidra med något i Inner Wheel Magazine som endast kommer en gång om året, måste 

det vara International IIW Media Manager tillhanda senast 1 april 2018 och alltså i god tid före dess 

härifrån. 

På IIWs hemsida finner ni verkligen mycket att lära och använda och bl a finns information om IWs 

arbete inom FN, där IW är NGO dvs Non Government Organization med observationsstatus. Detta är 

något som verkar inspirerande speciellt på yngre medlemmar och något vi ska vara stolta över. 

Nästa gång vi hörs blir det nyheter från European Meeting och Nordic Meeting samt protokoll från 

Inernational Inner Wheel. 

Lycka till med uppdraget och jag hoppas vi får ett bra IW-år tillsammans! 

Margareta 



 

 

 

 

 

  


