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Välkomstanförande 
Presidenten hälsade alla välkomna och tackade gud för att hon utsetts att leda denna förnämliga 
organisation. Hon påminde om oron ute i världen och nämnde speciellt det senaste dådet i 
Manchester.  

Hon gratulerade ledamöterna, som detta IW-år skulle få vara med om både Convention och IIWs 50-

årsfirande. Presidentens tema hade blivit väl mottaget i hela IIW-världen. Hon tackade de tidigare 

medlemmarna i utskottet för det gångna årets arbete och önskade den nya medlemmen välkommen.  

Rapporter 

Presidenten 

Presidentens vision för året var att få allt att fungera på alla nivåer inom organisationen, över hela 

världen, och hon planerade därför att ge möjlighet till utbildning av nationalrepresentanter och 

distriktskommittéer. 

 

Kommunikation: 

• IIW fortsätter att kräva in rapporter från länder utan nationalrepresentant 

• Viktig information måste delges IIW Past Presidents 

• Presidenten hade sammanställt sin första E-bulletin – Mirror. Den är färdig och kommer att 

finnas på hemsidan och skickas till alla via e-post den första juli. 

 



Presidenten kommer att betona: 

• Makt till flickor och kvinnor 

• Samarbete med andra organisationer 

• Utvidgning av IIW 

• Miljöarbete 

 

Material för marknadsföring av IIW finns att skicka efter från IIWs kontor eller att ladda ner från 

hemsidan. 

 

Besök 

18 juni – installation i Indien. 

Juli – augusti – olika arrangemang i Indien. 

2 – 4 augusti – Melbourne. Möte med LCC (Local Convention Committée). 

November – presentation av ett ”paper” om barnäktenskap vid ett FN-möte i Wien. 

 

Vicepresidenten 

Icke distriktstillhöriga klubbar  

Vicepresidenten hade redan varit i kontakt med de Board Directors som gjorde sitt andra år och 

skulle fortsätta arbetet med de övriga. 

 

FN-representation 

Med tanke på problemen i Geneve (se protokollet från verkställande utskottets fjärde möte) skulle 

vicepresidenten försöka åka dit och träffa förra Board Directorn Lisbeth Speich och kvinnorna i 

Schweiz för att se om IIW kunde vara till hjälp. 

 

Immediate Past President 

IPP Yemisi hoppades kunna fortsätta sitt arbete med att stärka Inner Wheel i Afrika och Sydamerika i 

sin roll i ”Extension & Communication”. 

 

Skattmästaren 

Skattmästaren såg fram mot de extra uppgifter som Convention och regelbundna möten med LCC-

skattmästaren medförde. 

VU berömde henne för kvittot på betalning som hon designat, och skattmästare nämnde att all 

betalning nu ska gå till HSBC, inte NatWest.  

Budgeten skulle uppdateras, men man hade redan nu beslutat att presidentens resebudget skulle 

ökas med £2000 p g a ökade flyg- och resekostnader. 

Man betonade att presentbesöken måste vara officiella och att de länder som inte har råd med 

presidentbesök inte ska känna sig pressade att komma med inbjudanden. 

 

Konstitutionsordföranden 

Konstitutionsordföranden väntade på ändringar av ”Proposals”. 

Förslag till förändringar som skickas in ska granskas av presidenten, vicepresidenten och 

formulärkommittén och korrekturläsas innan slutversionen av propositionerna trycks. 

 



Hon hoppades att problemen i Sri Lanka skulle lösas. Hon hade hört från D920 att en ny klubb skulle 

bildas i St. Denis Reunion. En ansökan var redan inskickad. 

 

Man var enig om att ansökan om upplösning av D627 skulle komma från nationalrepresentanten och 

den nationella styrelsen i USA. Distriktet hade fått riktlinjer angående förfarandet. 

 

Beträffande problemen i Isabelle Taillfeur Club meddelades att IIW inte kunde ingripa i lokala frågor 

eller personliga tvister. 

 

Konstitutionsordföranden hade fått en inbjudan att komma till Österrike och Tjeckien och tala om sitt 

uppdrag och ville veta om det var lämpligt att hon åkte. Vanligtvis var det ju bara presidenten som 

åkte på officiella uppdrag. Man enades om att hon skulle åka på officiellt uppdrag av IIW. 

 

Redaktören 

Redaktören presenterade sina idéer. Hon hade gjort lite efterforskningar och funnit att många inte 

förstår vad organisationen står för.  Websidan, som nu är fem år gammal, borde moderniseras. 

Vidare borde man oftare använda bilder. En bra bild väcker intresse och lockar betraktaren att söka 

vidare information i texten. Texterna får inte vara för långa, och det gäller även presidentens 

Bulletin. IIWs VU föreslog att hon skulle diskutera sina idéer med RMS. 

 

Convention 2018 

”Amendments” skickas ut för korrekturläsning och ev. tryckfel korrigeras, därefter läggs de ut på 

hemsidan.   

Presidenten konstaterade att arbetet med Convention gick enligt planerna, att döma av de protokoll 

som skickats in. 

 

Ämnen för symposier 

(1) Synergy in Inner Wheel – Together we make a difference  

a Stand up for Identity  

b Branding Inner Wheel – Essential for a secure future. 

c To be an inspired leader – Dream big, set goals, take action. 

 

(2) Building bridges for a Global Community 

a Being a woman – Challenges & Support  

b Kindle a will – Invest to serve Humanity  

c Voice of future – Digital Empowerment 

 

(3) Live Green,  Think Green,  Love Green 

a Reduce, Recycle, Reuse  

b Nature needs you     

c Optimise Resources to serve  

d Do your share for cleaner air 

 



Eftersom det är färre propositioner och förhoppningsvis inte alltför många ändringar (amendments) 

att diskutera, finns det kanske utrymme för ytterligare någon talare eller aktivitet på fredag 

eftermiddag.  

 

Presidenten ville fortsätta traditionen från Convention i Istanbul med ”Young Generation Speakers”. 

Hon vill även ordna en tävling med bidrag som visar ovanliga eller exceptionella projekt på tema IIW 

eller Happier Future/Better Lives. Nationalrepresentanterna ombeds skicka in bilder och IIW ordnar 

med utskrifter som visas på Convention 2018. Hon framförde även tanken på en digital utställning – 

ett collage av arbetet i länder/distrikt/klubbar.  

 

Registrering  

Hittills hade 238 anmälningar från 23 länder inkommit. 

 

Inviteringar kan komma att prioriteras eftersom utrymmet är begränsat. 

 

Röstning 

Nationalrepresentanter och distrikt har fått noggranna instruktioner angående röstning. Lista på 

röstande delegater ska vara IIW tillhanda senast den 12 november 2017. Om namnet inte finns 

upptaget på den slutliga listan har man inte rätt att rösta. Sista datum för att sätta in en ersättare är 

den 15 februari 2018. Icke röstande delegater kan delta i ”Business sessions” även om de inte får 

rösta.  

 

Inga ersättare kan accepteras vid registreringstillfället och endast personer med rätt att hämta ut 

röstningspapperen får rösta. Registrering on-line till den lokala konventionkommittéen(LCC) räknas 

inte, om namnet inte finns med på den lista som skickats in till IIW HQ via 

distrikt/nationalrepresentant. 

 

Kom ihåg att påminna alla röstande delegater om krav på visum till Australien. Om man inte får 

komma in i landet går ju en röst till spillo. 

 

Presidentbesök juli 2017 – nov 2018 

Presidenten kommer vid sina besök att inrikta sig på att göra reklam för IIW på ett sätt som lämnar 

ett avtryck på samhälle och medlemmar. 

3 juli – gästtalare på Rotaryklubben Rohtac 

4 juli – Distriktsmöte med D301 

 

  

 

 

 

 


