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Sammanfattning av beslut, diskussioner och åtgärder som vidtogs
§5: Minutes previous Nordic Meeting on Island 18-20 September, 2015
Protokollet gicks igenom och det beslöts att göra ett nytt försök att samla in ekonomiska data för att
ge möjlighet till adekvata jämförelser och få en överblick av de nordiska ländernas verksamhet.
§6 Information IW in Nordic Countries
Danmark har genomfört en förenkling av sina stadgar och överfört stadgar på olika nivåer till en enda
stadga. Antalet medlemmar ökar. En årspublikation trycks varje år.
Finland, som tidigare haft narkotikasökhundar som hjälpprojekt, har avbrutit samarbetet med finska
tullverket, då man inte får använda projektet som marknadsföring och för publicitet. Man har ingen
publikation till medlemmarna.
Sverige rekryterar bra – närmare 200 nya medlemmar förra året d v s fler än alla Islands medlemmar
– och minskningen i medlemskadern är minimal. Vi hat två tryckta publikationer: IW-Nytt som
kommer fyra gånger/år och vår informationsfolder. Vårt nya hjälpprojekt ”Magnetbokmärket” väckte
positiv uppmärksamhet. Norge har nyligen haft besök av IIW President Kapila Gupta.
§7 European Meeting in Ålborg, 7-10 September 2017
Deltagarna var mycket uppskattande och framhöll speciellt det faktum att IIW:s stadgekommitté
ordförande Phyllis Charter ledde delen av agendan med synpunkter på motioner inför Convention
och att mötet producerat två kommittéer – en angående klubbars upplösning och en om guidelines
för rekrytering – som ska driva arbetet framåt till nästa möte i Stavanger 2018. Se rapport på
hemsidan.
§7b Rallies and meetings 2019
På European Meeting beslutades att ett European Rally ska äga rum i Rotterdam 2019. Detta stora
rally, öppet för alla länder, ska kunna ersätta alla mindre rallies av typen Nordic Rally och andra
rallies. Se inbjudan på hemsidan. De nordiska länderna önskade få diskutera frågan tillsammans om
att eventuellt behålla Nordic Rally och komma till beslut på Nordic Meeting.

Efter omfattande diskussion beslutade mötet att




Nordic Rally läggs på is tills vi fått möjlighet att utvärdera erfarenheterna av att ha ett
European Rally för alla länder i Europa, varav det första hålls i Rotterdam 2019.
I samband med European Rally planeras European Meeting 2019 för inbjudna
nationalrepresentanter och vice nationalrepresentanter.
I direkt anslutning till European Meeting 2019 hålls under en halv dag ett effektivt Nordic
Meeting 2019 på samma ort för inbjudna nationalrepresentanter och vice
nationalrepresentanter. Det är då Norges tur att vara ordförande och ta fram en agenda.

Ur ekonomisk synvinkel bedömdes denna lösning fördelaktig. Nordic Rally, som hållits vart tredje år,
drog inte många besökare från Sverige i Skagen 2016. År 2019 kommer även Bridging the Baltic Sea
att hållas i Vilnius, Litauen.
§8 Proposals and amendments to Convention 2018
De motioner som vid European Meeting ansågs vara diskutabla och ansågs behöva amendments,
fördelades på EM mellan länderna. Vi gick igenom de motioner som fallit på vår lott och skrev förslag
till amendments till motion #5 och #18 med olika nordiska länder som förslagsställare och som
sekonders. Förslagen sänds nu till IIW för eventuell behandling och retur till alla klubbar. Förslaget till
#5 gäller ett förtydligande av uttrycket ”give advice” på engelska och på #18 föreslår vi att två möten
ska hållas årligen men att ett av dem ska vara via Skype av ekonomiska skäl.
§9 Convention 2018
Ytterligare en gruppresa arrangeras till Melbourne, denna gång från Norge. Information på
hemsidan.
§14 News from the Global Project
Headquarter (HQ) hade i februari skrivit till alla nationalrepresentanter och efterlyst förslag till nytt
globalt projekt att träda i kraft efter Convention. Finland lämnade in förslag om Preventive Health.
Island, Norge och Danmark föreslog ett projekt med uppgift att motverka kvinnlig könsstympning
(FGM). Sverige har inte diskuterat frågan.
På mötet diskuterades principen att ha ett stort samlande globalt projekt för hela Inner Wheel och
de fördelar som detta skulle ge för vår ”image” och för marknadsföring, speciellt ur
rekryteringsperspektiv.
På IIW Board Meeting i oktober 2017 kommer frågan att beslutas och offentliggöras vid Convention.
Sammanfattning:
Vi var helt eniga i vårt beslut om Nordic Rally. Vi gjorde lärorika jämförelser mellan länderna vad
gäller tidningar, budgets, organisation, hjälpprojekt både ur synvinkeln hur pengar samlas in och vilka
projekt man väljer. Ett litet mycket effektivt möte med mycket god och hjärtlig stämning. Protokoll
kommer på hemsidan.
Stockholm den 25 september 2017
Margareta Wesslau
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