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Välkomstanförande 
President Oluyemisi hälsade välkommen. 

Protokoll 

Protokollet godkändes  

 

Övriga frågor 

Tas upp under mötets gång 

 

Korrespondens 

 

Namnbyte 

Inner Wheel Club Neustadt (Weinstrasse) i Tyskland vill ändra sitt namn till Neustadt-Landau. 

Godkändes. 

  

Samgående 

Samgående mellan Inner Wheel Club of Crayford och Inner Wheel Club of Danson under namnet 

Inner Wheel Club of Crayford and Danson fr o m 1 juli 2017. 

Godkändes. 

 

Anhållan  

Anhållan från konventionkommittén om att ta in kontakthänvisningar i Directory. 

Godkändes. 

 

Nationalrepresentant för Nepal 

Får stå på tillväxt. Konstitutionsordförande bistår med råd och hjälp. 

 

 

 



 

Flytt av klubb i Tyskland 

Club Winsen/Buchholz önskar flytta från D89 till D85. IIW skulle ha godkänt, men D85 drog tillbaka 

erbjudandet under mötet. Nationalrepresentanten meddelade att D89 tar hand om frågan. 

 

Rapporter 

 

Presidenten 

redogjorde för sina resor. 

 

Australien 

19 – 27 oktober 

Presidenten deltog i Inner Wheel Australia Conference i oktober, där hon bl. a. höll tal för 

distriktsordförandena och uppmanade dem att fortsätta sitt arbete, eftersom det var ett steg i 

karriären inom IW. Hon delade också ut ett stipendium till forskningsstuderande inom 

navelsträngsforskningen (Cord Blod Project). Medlemmar från Nya Zealand fanns också på plats. 

Därefter reste hon till Cairns där hon träffade närliggande klubbar.  

 

Nigeria 

3 november besökte presidenten Nigeria och den tredje upplagan av ”Seminar Women for Africa”. 

Hon lanserade ”The Pediatrics Eye Screen Exercise” och deltog i IWC Umunghasis projekt angående 

nedsatt hörsel, “Hearing Impaired Project”. 

 

8 februari besökte presidenten de tre distriktens ”Conference and Rally” med över 250 deltagare. 

Hon talade om”Genital Female Mutilation” och lanserade ”Free Screening for Cervical Cancer, High 

Blood Pressure, Diabetes and HIV/AIDS”. 350 studenter och kvinnor var närvarande och undersöktes, 

fick medicinska råd och medicin. 

 

Indien 

10 – 23 november 

Presidenten besökte olika distrikt och klubbar, först IWC Bombay West, på inbjudan av IIWPP Pallavi 

Shah, där hon deltog i deras ”Golden Jubilee” och besökte deras mobila Braille-bibliotek, det första i 

sitt slag för synskadade i Indien. 

 

Hon invigde ” Ashramshala Happy School Projects”, ett gemensamt projekt för klubbarna i D314. 500 

elever får gratis mat, husrum och undervisning i en modern anläggning. Ca £50 000 hade samlats 

ihop av klubbarna i distriktet. 

 

Tre dagar tillbringades på en nationell samling i Puri.  

 

I Bangalore hade presidenten ett möte med medlemmarna i D316 och reste sedan vidare för att 

delta i Chitradruga Golden Jubilee. Besöket varade i tre dagar och hon besökte många ”Happy School 

Projects” som kunde visa upp ett antal moderniteter. 

 



Färden gick vidare till Kolkata där hon besökte ytterligare ett rent-vatten-projekt, välkommet för den 

mycket tättbefolkade bygden, och ytterligare ett ”Happy School Project”. 

 

Sista besöket i Indien var det i Ahmedabad och Anand, där hon togs emot av APP Bina Vyas. Möten 

med närliggande klubbar och ytterligare ”Happy School Projects”. Besökte även Rotaryklubben i 

Anand och Gujrat, Mahatma Gandhis stad. 

 

Mexiko   

Den 1 december inleddes besöket i Mexiko där presidenten möttes av PBD Mercedes, 

nationalreprentanten och distriktsfunktionärer. I D417 mottogs hon av vice nationalrepresentanten 

Mayiya McGuiness som engagerar sig i att bilda två klubbar i Miami, två i Ecuador, en i El-Salvador 

and en i Chile, ett framsteg för spansktalande klubbar. 

 

Fyra dagar tillbringades med D418. Presidenten besökte ” Mother Theresa Home for the Challenged 

and Abandoned”, där klubbarna regelbundet hjälpte till med att mata och klä de gamla damerna. En 

byskola gav ett uppskattat julspel och fick motta sportutrustning, kläder och skolmateriel som skulle 

komma att räcka en lång tid framåt.  

 

I Cuernavaca blev hon mottagen av stadens högsta tjänsteman och fick motta utmärkelsen ”An 

Award of Distinguished Visitor to the City of Cuernavaca”.  

 

Osämja har rått mellan grupper inom de båda distrikten och mer än 100 medlemmar har lämnat 

Inner Wheel de senaste fem åren. Presidenten samlade till möten och försökte medla i konflikten. 

 

Italien 

Den 6 januari var det Italiens tur. PP Gabriella Adami med familj tog emot. Presidenten deltog i Inner 

Wheel-dagen i D204, D206, D209 och D210 och fick presentationer av de olika projekten i distrikten. 

Hon blev även presenterad för borgmästarna i Citta de Castello, Treviso, Spoleto och Trieste. 

 

Medlemmar från Friuli, Slovenien och Frankrike deltog vid en del möten.  

 

Under sitt Italienbesök presenterade presidenten 10 rapporter vid olika tillfällen och besökte många 

historiska platser. 

 

Som vid alla de övriga besöken delade presidenten ut sin ”Coffee Table Book” till speciellt utvalda, 

eftersom hon på grund av tyngden inte kunde ha med ett större antal på resan. Medlemmarna bad 

om en översättning till italienska, vilket gladde presidenten. Man framförde även en önskan om att 

boken skulle läggas ut på hemsidan. 

 

En kalender hade producerats av presidenten för IWC Foggia till förmån för jordbävningsoffer. 

Nationalrepresentanten ombads att se till man gjorde reklam för den. Kalendern kostar 5 euro per 

styck. 

 

Slutligen tackade presidenten nationalrepresentanten Ebe Martines som planerat besöket och varit 

hennes följeslagare under hela vistelsen i Italien. 



FN, Malaysia och Sri Lanka 

Det blev inget besök i FN eftersom kommittén hade avslagit ansökan om plats och inga visum till 

Malaysia och Sri Lanka. 

 

Besök mars – juni 2017 

Ouagadougou 14 – 19 mars  

Great Britain & Island 3 – 7 april 

Kenya, Uganda, Malawi 10 – 18 april 

Mauritius och Reunion Island 4 – 9 maj 

Schweiz 16 – 23 maj 

Atlanta och IWUSA Rotary Convention Friendship Luncheon 10 – 15 juni   

 

Man beslutade  

- att ansöka om en inbjudan för presidenten att delta I Rotarys Convention. Tidigare hade 

endast presidenter med personlig anknytning till Rotary inbjudits. 

- att ”Coffee Table Book” skulle läggas ut på nätet. 

 

Rapport Oluyemis Alatise 

Seconderad av Kapila Gupta 

  

Förenta Nationerna  

Kapila Gupta IIW VP 

 

Besök FN 7 – 11 november 2016 

Kapila Gupta var imponerad av Ceja Gregor-Hus och Ulrike Nemlings arbete i FN. Hon hade deltagit i 

UN NGO ”Committee on Family” och fått tillfälle att tala om IW och om klubbarnas arbete med att 

minska fattigdomen i U-länder. Hon hade även fått ett e-mail från Ceja om att jubileumsupplagan, nr 

100, av Quarterly Bulletin med ”Families International” finns att ladda ned från 

www.viennafamilycommittee.org 

Jubileumsupplagan tar bl. a upp familjefattigdom och faderns betydelse. 

NGO Committee on the Status of Women – Ceja Gregor-HU 

I november hade två sido-event, sponsrade av medlemsorganisationer, ägnats åt trafficking: 

“Preventing trade, exploitation and trafficking of women and Girls: A victim-centered approach” och 

“The Many Aspects of trafficking”. 

 

Flashmob Dance 

Den 10 oktober, “The International Day of the Girl”, ordnade kommittén med Geneve som förebild 

en ”flashmob” med elever på ett sportprogram i en högstadieskola. Både lärare och elever 

uppskattade att få veta mer om den internationelle flickdagen. 

 

25 nov – 10 dec: 16 dagars kampanj mot genusbaserat våld. 

 

20 – 22 sept: Konferens om åldrande på ministernivå i Lissabon, där man bl. a. diskuterade vad 

medlemsstaterna gör för att fira ”The International Day of Older Persons”. Svagt intresse visades. 

http://www.viennafamilycommittee.org/


 

Förberedelser i Wiens NGO-kommitté om åldrande inför UNECE:s ministerkonferens 2017. 

 

NGO CoA (Committée on Aging) i New York koncentrerar sitt arbete på ”Äldre och mänskliga 

rättigheter” och ”Äldre och hållbar utveckling”. 

 

NGO CoA i Geneve koncentrerar sig på äldre och mänskliga rättigheter. 

 

NGO CoA i Wien arbetar med att få äldre människor delaktiga i de frågor som diskuteras i kommittén. 

 

FN:s ”International Day of Persons with Disabilities” firas 3 december. Dagen har firats sedan 1992 

och 2016 var temat “Achieving 17 Goals for the Future We want”. Temat syftade på antagandet av de 

17 mål för hållbar utveckling som nyligen antagits och rollen de spelar för personer med handikapp.  

 

Aktuellt i FN:s högkvarter 

Fredag 2 december 

 

Event organiserades av ”Department of Economic and Social Affairs” i samarbete med 

medlemsstater, FN-system, akademiska institutioner, samhälle, handikapporganisationer och privata 

sektorn. På programmet stod bl. a.: 

- Öppnande och paneldiskussion med ett budskap från FNs generalsekreterare. 

- ”Accessible Cities United”. Borgmästare från hela välden deltog. 

- ” Accessible Cities for All”  

- ” Global award for Good Practices in the Employment of Persons with Disabilities” 

organiserat av Sao Paulos regering 

- Lansering av CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) mobilapp, den 

första i sitt slag med syfte att öka medvetenheten hos en bredare publik om mänskliga 

rättigheter och de handikappades rättigheter 

- ” Disability Inclusive Development in Africa” som tog upp handikappades situation i Afrika 

med diskriminering och uteslutning från det övriga samhället  

- Firande av CRPDs 10-årsdag 

- ” UN Enable Photograph Exhibition” som visade på hur konventionen påverkat människor 

världen runt 

- ”UN Enable Film Festival”, som tog upp miljöaspekter, jämställdhet mellan könen och ökad 

makt till kvinnor och flickor genom hela livet.  

 

Alla medlemsstater ställde sig helt bakom temat "Women's Empowerment and the Link to 

Sustainable Development" och lovade att ge det prioritet i sina hemländer. 

 

Kommissionen betonade vikten av integrering av genusperspektivet på alla nivåer i samhället och 

uppmanade regeringarna att utveckla strategier för "Women's Empowerment and the Link to 

Sustainable Development". Speciellt viktigt var att se till behoven hos kvinnor och flickor utsatta för 

både diskriminering och marginalisering. 

 



Allteftersom implementeringen av Agenda 2030 sprids över världen kommer UN Women att arbeta 

med medlemsstaterna och det civila samhället för att sprida kunskap och ge hjälp att skapa politiska 

och sociala normer i samarbete med regeringar och den privata sektorn. I arbetet ingår att engagera 

unga män och pojkar. 

 

Rapport  

Martine Gayon 

55:e sessionen av Kommissionen för social utveckling 

Februari 2017 FNs Högkvarter i New York 

 

Årets prioritet”Strategies for eradicating poverty to achieve sustainable development for all” .  

diskuterades i tre paneldebatter: 

1. ”Strategies for eradicating poverty to achieve sustainable development for all”  

Man diskuterade hur man ska dela med sig av sina erfarenheter av arbetet med att utrota 

fattigdom i alla dess former och hur man ska förhindra att människor råkar hamna i 

fattigdom. Man betonar vikten av investering i jordbruk, utveckling av landsbygden, av 

utbildning, hälsovård, vatten och sanitet och sociala skyddsnät. 

 

2. “Promoting Integrated Policies for Poverty Eradication: Youth Development in the 2030 

Agenda”.  

Antalet unga i världen ökar. 2015 fanns det 1,2 billioner unga mellan 15 och 24 år. 2030 

beräknas antalet ha stigit med 7 procent. I de flesta länder har befolkningen stabiliserats 

men i Afrika ökar antalet ungdomar ständigt. Man beräknar att siffran från 2015, 226 

millioner, kommer att ha ökat med 42 procent till år 2030. Man diskuterade frågor relaterade 

till denna ökning. 

 

3. “Leaving No One Behind: Poverty and Disability”  

Man diskuterade fattigdom och handikapp. Undersökningar visar att människor med 

handikapp löper större risk att hamna i fattigdom i både I- och U-länder. 

 

Kommissionen för social utveckling rekommenderar Rådet för social utveckling att anta en 

resolution som stärker handikappades rätt i implementeringen av Agenda 2030 för hållbar 

utveckling. 

 

En andra resolution kom från Ecuador, “Social Dimensions of the New Partnership for Africa’s 

Development”. Ekonomiska och sociala rådet uppmanar afrikanska regeringar att satsa minst 

10% mer av BNP på jordbruk och att vidta åtgärder för att reformera jordbruksindustrin. De 

uppmanas även att arbeta mot ungdomsarbetslösheten. 

En tredje resolution lades fram av Tyskland, Ungern, Portugal, Moldavien, Senegal och 

Spanien: ”Policies and programmes involving youth”.  Kommissionen uppmanar 

medlemsländerna att se till att engagera ungdomar och ungdomsledda och 

ungdomsfokuserade organisationer i sitt arbete. 

 

Rapport  

Ulrike Nemling 

59:e sessionen av “The Commission on Narcotic Drugs” ägde rum 30 nov – 2 dec 2016. Det viktigaste 

ämnet som diskuterades var ekonomin. Det framkom att sponsorers bidrag till allmänna fonder hade 



reducerats. Man var mera villig att stödja speciella projekt, vilket är olyckligt eftersom trycket på 

hjälp från FN:s internationella ”Drug Control Program” ökar. 

 

En del regeringar kritiserade genusbalansen i FN:s personal, andra ville ha mer utbildning av 

personalen och högre tjänster för kvinnor. 

 

Rapport från ”The NGO Committee on Narcotic Drugs” 

1 dec 2016 

Rapporter från olika organ presenterades. 

 

Medlemmarna redovisade de sidoevent som planerades inför den 60:e kommissionen om droger 

som äger rum i mars. 

 

IIWVP Kapila meddelade att hon inte hört av FN-representanten sedan juli förra året. Elaine tar 

kontakt. 

 

Icke distrikttillhöriga klubbar och kontakt med Board Directors 

Rapporter hade inkommit från 10 av 16 Board Directors. Kontakten med icke distrikttillhöriga klubbar 

in Zimbabwe – Blantyre – Malawi and Malta, Libanon, Serbien, Dubai – Bahran, och Albanien 

fungerar bra, medan man i de övriga distrikten har vissa svårigheter.  

 

Som rapporterna visar, är villkoren för de olika klubbarnas arbete minst sagt varierande. I Bahran, t. 

ex., har man donerat pengar till upprustning av en stor gymnastiksal för handikappade och datorer, 

laptops och iPads till barn med inlärningssvårigheter. I Mombasa har man donerat 25 skottkärror till 

kvinnor i Kilfiområdet, så att de kan frakta tunnor med gödsel, vatten och boskap från huvudstråket 

till sina odlingar.  

 

Presidenten rekommenderar: 

• Icke distriktstillhöriga klubbar ska skrivas med fet stil IIW:s Directory 

• BD som gör sitt andra år behåller de klubbar de tidigare lyckats bra med 

• BD ska få information i tid 

• BD uppmanas att noggrant läsa igenom NR:s rapport innan styrelsemötet. 

 

Utvidgning 

Charlotte de Vos 

Sedan första juli 2016 har 66 nya klubbar bildats, varav 50 i Indien.  

51 klubar har upplösts, de flesta, 27, i GB&I. 

 

Charlotte de Vos påpekar att det tar tid att bilda nya klubbar och det är svårt i andra delar av världen 

än i Indien. Det pågår trots allt en hel del lovande projekt, t ex i Österrike, Kroatien, Ukraina och 

Mexiko. 

 

När det gäller utvidgning på distriktsnivå kan nämnas att ett par klubbar gått in i existerande distrikt. 

 

Hemsida, media och redaktör 



Hemsidan 

Sedan 1 oktober har ett stort antal rapporter och en hel del information kunnat läsas på hemsidan.  

 

Användandet av hemsidan har minskat: 

  1 okt – 17 feb 2017 1 okt – 17 feb 2016 Förändring 

Sessioner 28730 31799 -9.6% 

Användare 19081 20547 -7% 

Besökta sidor 79242 89164 -11% 

 

Men: 

- Antalet nya besökare har ökat 

- Besökare stannar längre vid varje besök 

- Besökare tillbringar i snitt 2,52 minuter på hemsidan 

- Top 5 bland sidorna på hemsidan är 

o Logo  

o Meet the President 

o Clubs around the world 

o Official Documents 

o Election Documents 

Face Book 

Gillade inlägg 

1 okt 2016 1 nov 2016 1 dec 2016 1 jan 2017 1 feb 2017 

4447 4512 4551 4635 4719 

 

Det har varit en ständig ökning av ”gilla”. De mest uppskattade inläggen var ”Happy New Year-

hälsningen och IW-dagen.   

 

Sammanfattning 

De senaste fyra månaderna har ägnats åt att uppdatera hemsidan och facebooksidan. Nu kommer 

också arbetet med IIW-magasinet för 2016 – 2017. 

 

Finance 

Azhagu Annamalai 

Full medlemsavgift har betalts av ungefär 100 917 medlemmar uppdelade på 175 distrikt i 99 länder 

och halv avgift har erlagts av 290. Av icke distriktstillhöriga klubbar har 33 betalt medan 41 ännu inte 

gjort sin plikt. Kvitto på betalning skickas på begäran och HQ och skattmästaren har fått uppgifter om 

inbetalda avgifter.  

 

En del länder har gjort omräkningen till pund av beloppet som ska betalas på egen hand och på så 

sätt fått fram ett felaktigt belopp. Påpekades att omräkningen måste ske av en bank. En lista på 

betalningar med överskott och underskott bifogas rapporten. Överskottet betalas inte ut utan dras 

av vid nästa inbetalning. De flesta distrikten Tyskland hade i år liksom förra året betalt avgifter för 

alltför få medlemmar. Efter påtryckning har resterande avgifter för innevarande år betalts, men för 

föregående år vägrar man betala eftersom räkenskaperna för det året var avslutade. I D87 och D89 

kvarstår dock en del problem att lösa. Men Tyskland var inte det enda land som det varit problem 



med. Några hade skickat pengarna till fel bank, andra för fel antal medlemmar, andra åter avgifter för 

endast halva året o. s. v. Ett meddelande kommer att skickas ut angående förfarandet med 

inbetalning av medlemsavgifter. 

 

Skattmästaren gratulerade Kapila Gupta och Elaine Hathaway för att ha ordnat upp posthanteringen 

med Indien. 

 

Michelle Atkinson har fått betalt för sitt mediaarbete och kommer i fortsättningen att, enligt eget 

önskemål, få betalt var tredje månad. 

 

Finanserna är i god ordning och 10 000 austr. dollar har överförts till 2018 års konventionkommitté. 

 

Samarbete med administratorn och bokhållaren har fungerat bra och skattmästaren tackade dem 

båda. Hon tackade även tidigare skattmästare IIW IPP Charlotte De Vos och IIW VP Dr Kapila Gupta 

för deras hjälp att sätt sig in i arbetet. 

 

Framlagt av Azhagu Annamalai 

Sekonderat av Kapila Gupta 

 

Konstitutionen 

Phyllis Charter 

Ett antal propositioner inför Convention 2018 hade skickats in, men en del hade måst refuseras av 

olika anledningar. De återstående är nu samlade i ”Proposal Booklet”. Layouten är ny och 

konstitutionsordföranden önskar få in synpunkter på detta. En del felaktigheter i text och 

sidhänvisningar hade upptäckts, men de kommer att ha rättats till i den slutliga versionen. Alla 

förslag till ändringar ska vara inlämnade före deadline i oktober. 

 

Många frågor angående val av funktionärer, mandattider, övergångar mm har inkommit och 

besvarats. 

 

Nationella stadgar för ratificering: 

Danmark och Norge rekommenderades för ratificering. 

Vad gäller Tyskland ifrågasatte konstitutionsordföranden deras önskan att kunna nominera past 

president till nya funktioner. 

 

En ansökan från Grekland att få kalla sina klubbar Europea hade inkommit. 

En ansökan från Bulgarien hade inkommit om att få bilda att nytt distrikt, men det visade sig att 

endast ett fåtal klubbar stod bakom ansökan. 

 

Ytterligare Konstitutionsfrågor 

Sri Lanka – pågående konflikt 

Stor debatt ägde rum. IIW:s president och skattmästare menade att man fått felaktig information 

från början men att bilden nu började klarna. Ett brev till Sri Lanka formulerades slutligen och efter 

att ha godkänts av hela VU beslutade man att det skulle skickas. 

 



Isabelle Taillfeur Club 

Problemen hade lösts internt. 

 

Pakistan  

D340 tycktes inte existera längre. 

 

Tyskland 

Tilläggsbetalning erlagd (se ovan). Omräkning av betalning av medlemsavgift sker i fortsättningen 

genom bank. 

 

Danmark D45 

Ytterligare brev ska skickas avseende en proposition som inlämnats. 

 

Guidelines 

“Nomination guidelines” har uppdaterats för att matcha “Constitution & Handbook 2015”. 

 

Administration 

Elaine Hathaway 

Kapila Gupta ifrågasatte tecknandet av ett kontrakt med ett tryckeri Indien. Man kan fortsätta 

använda sig av ett indiskt tryckeri i Indien men inte binda sig vid ett speciellt tryckeri. 

 

Elaine överlämnar arbetet med fotokopiering och den som tar över bestämmer vad som ska göras. 

Man diskuterade hur kontorets skulle administreras när Elaine slutar. En sammanslagning med 

kontoret för GB& vore en möjlighet. Presidenten besöker Londonkontoret och avlägger rapport på 

nästa VU. 

 

Margarette Golding Awards  

Alla ansökningarna godkändes 

 

Convention 2018 

Seminarieämnena var fastställda, men den huvudtalare man hoppats på kunde tyvärr inte komma så 

man hoppades på hennes deltagande vid Convention 2024 i stället.  

 

Italien hade meddelat att de kunde bidra till underhållningen vid Convention och den lokala 

konventionkommittén skulle meddela om bidraget rymdes i programmet. 

 

Internationella sociala projekt 

Många förslag till projekt hade inkommit. Följande kommer att framläggas för styrelsen i oktober 

2017: 

1. Stöd till medicinsk forskning (navelsträngsblodforskning, TBC, cancer, FGM) 

2. Focus på flickor 

3. Preventiv hälsa och välbefinnande. Detta skulle också involvera navelsträngsblodforskning, 

TBC, FGM 

4. Global framtid -Var snäll mot miljön/ miljövänlighet 

 



Insamling för jordbävningsoffer i Italien 

Kalender 

 

Övrigt 

Protokoll 

Inkomna protokoll diskuterades 

 

Internationella kvinnodagen 

IIW föreslår temat ”Jämställdhet mellan könen”, och vi måste börja med barnen. Man uppmanar till 

att fira dagen på ett meningsfullt sätt med meningsfulla program som visar att Inner Wheel är en stor 

humanitär organisation. 

 

Ett brev från President Oluyemisi angående internationella kvinnodagen skickas ut.  

 

Teman och datum för 2017 – 2018 

Tema för 2017 – 2018 

 

 

 

Presidenten berättar varför hon valde just detta till sitt valspråk. Hon menar att vi som medlemmar i 
Inner Wheel måste göra avtryck. Hur kan det komma sig att inte ens vår familj, våra vänner och 
bekanta vet vad Inner Wheel står för, vad vi gör? Vi måste alltså arbeta på att göra oss synliga, som 
individer men även genom vårt arbete på olika nivåer inom verksamheten. Vi måste lämna ett 
bestående arv till kommande generationer. 

Datum för möten (se originalet) 

Övriga frågor 

Man uppmärksammade att IIW fyller 50 år 2017 – 2018 och presidenten firar detta under sina besök. 

Även IIW i Nigeria fyller 50. 

 

Den nuvarande kommittén beslöt att VU-protokollen (the Executive Minutes) inte längre skulle 

skickas till nationalrepresentanterna. Bord Directors skulle få dem för information. 

 

Tack 

Skattmästaren tackade deltagarna, var och en, för vad de bidragit med under mötet och önskade alla 

trevlig resa hem.  


