Protokoll International Inner Wheel Verkställande Utskott
Sammanställt och översatt av Margareta Wesslau, Nationalrepresentant 2017-2018.

Datum: den 2-3 oktober 2017
Plats: Mottram Hall Hotel, Mottram S:t Andrew, Cheshire UK.
Närvarande:
Kapila Gupta
Chris Kirby
Azhagu Annamalai
Phyllis Charter
Elaine Hathaway
Sandra Neretljakovic

President, ordförande
Vice President
Skattmästare
Stadgekommitténs ordförande
Administratör, adjungerad
IIW Editor/Media Manager, adjungerad

Presidentens öppningsord:
President Kapila välkomnade alla till det andra VU-mötet för verksamhetsåret och hoppades att de
var laddade inför ett veckolångt möte med olika sammanträden och diskussioner. Hon påkallade en
tyst minut för Past IIW President Margaret Spenning från Norge och för många IW-systrar som gått
bort under de senaste månaderna samt för dem som förlorat livet vid naturkatastrofer i Italien,
Mexiko och I USA. Hon bad också alla be för fred i världen.

Utdrag ur protokollet:
Föregående mötes protokoll:
Protokoll från 4:e mötet 2016-2017 samt 1:a mötet 2017-2018 godkändes.

Pågående ärenden:
President Kapila klargjorde tydligt för alla medlemmar i VU att beslut tas och protokollförs efter varje
punkt. Ingenting kan tilläggas i protokollet efter mötets slut. Sådana ändringar kunde eventuellt
införas i nästa mötes protokoll.
Problem i D386 fortsätter och berör Iligan IWC och Nationalrådet på Filippinerna.
IIW VU anser att ärendet bör avgöras inom landet och att det är omöjligt att medla när parterna inte
kan kommunicera och IIW endast får partisk och motsägande information. Alla medlemsavgifter bör
behållas tills läget blev klarare.
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Korrespondens:
Byte av distrikt
Fyra klubbar i D381 vill byta till D382 och har erforderliga dokument och beslut. Anledningen är att
bättre service erbjöds tillika bättre geografiskt läge. Godkändes.
Samgående mellan klubbar
Club Milano Scala och Club Milano Madonnina vill gå samman och kalla klubben Club Milano ScalaMadonnina. Alla var överens om arrangemanget. Funktionärer under året blir de som valts i Club
Milano Scala. Godkändes.

Rapporter:
President Kapila var nöjd med det positiva gensvaret hon fått angående val av årets motto och med
mottagandet av hennes E-Bulletins.
Fullständiga rapporter finns i Protokoll från Styrelsemötet med Board Directors. (översättarens
anmärkning).
Man enades om att Editor skulle fortsätta diskussionerna angående ny design av hemsidan med
företaget RMS. Den nuvarande hemsidan är fem år gammal och behöver en uppfräschning och
modernisering. VU var tillfreds med det offererade priset och tidsramarna.

Ekonomi:
Rapporten tas på styrelsemötet och finns i protokoll från styrelsemötet (Översättarens anmärkning).
Presidentens utgifter:
Budget för presidentens utgifter har blivit ett bekymmer med tilltagande överdrag utöver
budgeterad summa, även när andra konton utnyttjats. Man var överens om att det måste finnas ett
slutgiltigt beslut om storleken på summan som får utnyttjas. Summan (som nu budgeterats) för
resekostnader om £22,000.00, borde något så när täcka alla resor, speciellt som nu en summa om
£3,000.00 lagts till i budget för standar, märken och gåvor.
Administratören Elaine påpekade att med bankernas tilltagande vaksamhet skulle utgifter av denna
storlek kunna klassas som inkomster och bli föremål för beskattning antingen i UK eller i presidentens
eget land. Det är ett oavvisligt krav att kvitton visas upp för att utlägg ska betalas, att flygbiljetter
köps så att datum kan ändras, eftersom återbud, ombokningar och uppgraderingar alla bidrog till
onödiga utgifter. Fordringar ska slås samman, eftersom alla utländska fordringar ger
transaktionskostnader om £24.50 för IIW i bankkostnader.
Budget:
Förändring i HSBC IBAN-nummer och BIC-nummer träder i kraft den 21 oktober 2017 och bankens
övergång till de nya numren börjar då. Kommande dokument för medlemsavgifter o d kommer att ha
den nya informationen. Man har försäkrat IIW att under en övergångsperiod kommer andra banker
att göras uppmärksamma på HSBC:s förändring, så att risken minskar att det gamla numret används
av misstag. I nästa brevutskick kommer alla skattmästare att observera det nya numret och hinna
ändra hos sina banker.
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Rapport från Stadgekommitténs Ordförande Phyllis Charter:
Finns i Protokoll från IIW styrelsemöte (Översättarens anmärkning).
Ytterligare stadgeärenden rörande Pakistan, Sri Lanka och Österrike:
Pakistan: Efter längre diskussioner kan Nationalrepresentanten i Pakistan meddela att tidigare
problem har lösts på det sätt IIW föreslagit och man hoppas att de inblandade klubbarna går vidare i
sämja. IIW hoppas att landet ska koncentrera sig på det utomordentliga servicearbete som görs i
stället för maktspel och personliga tvister. Två nya distrikt har skapats D343 och D344 med nio
klubbar i varje distrikt.
President Kapila underströk vikten av att distriktsfunktionärer väljs varje år och att namn och
kontaktinformation når IIW. Kapila oroade sig för att personer ibland vill behålla information och
makt själva och påminde alla om att organisationen ständigt behöver nya medlemmar och nya
funktionärer för att förbli vital. Personer får genom vår organisation möjlighet att utveckla förmågor
och kunskaper och dessa ska sedan föras vidare genom att ge andra personer samma möjlighet till
självutveckling. Tidigare distriktspresidenter har ingen stadgeenlig rätt att bestämma eller övervaka
verksamheten efter att deras mandattid som distriktspresident är slut.
Sri Lanka:
Man hoppades att problem på Sri Lanka avtar och att ett beslut är nära förestående.
Österrike:
Stadgekommitténs ordförande arbetade med Österrikes nationella stadgar.
Nominering till IIW Stadgekommitténs ordförande:
Endast en nominering har inkommit för ansökningstidens utgång. Någon sluten omröstning behöver
därför inte hållas på styrelsemötet utan den nominerade kan väljas/utses på mötet.

Andra möten och sociala events
Det har framförts oro att icke officiella IIW-möten till exempel i ”Europea”-klubbar och
Supporterklubbar kan ge upphov till misshälligheter om dessa inte är öppna för alla medlemmar vid
starten. Om endast vissa personer eller grupper inbjuds, ger det ett oönskat intryck av exklusivitet
eller speciell ställning.
Det framfördes också att om alltför många möten, rallies och konferenser utvecklas till årligen
återkommande events, kan det ha negativ inverkan på anslutningen på Convention. Om
medlemmarna spenderar mycket tid och pengar på alternativa möten, kan det äventyra intresset för
Convention. IIW:s VU vill påminna om att även om inofficiella möten är utmärkta tillfällen för
nätverkande, så kan de inte ersätta ett Convention. Det står ingenting om sådana möten i Stadgar&
Handbok. Det skulle kunna vara fördelaktigt om organisatörer går samman och genomför ett möte
som varar längre än en dag eller två, under år som inte har Convention. Färre och längre möten
skulle attrahera fler deltagare.
Termen ”Europea”
Se längre avsnitt i Protokoll från styrelsemötet (översättarens anmärkning).
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Administratör Elaine Hathaway:
Magazine: Systemet med att trycka i Asien och delar av Afrika har fungerat bra. Man kommer att
fortsätta med tryckning i Asien. Det uppstod svårigheter i Afrika på grund av att banksystemen är
inkompatibla.
Directory: Det har varit problem med både databas och typsnitt men databasen har nu omarbetats
och fungerar utan problem.

Nomineringar 2018-2019:
Flertalet nominerade till uppdrag har inte haft någon motkandidat. Val kommer att hållas till Board
Directors och till Editor/Media Manager.

Margarette Golding Awards:
14 ansökningar har mottagits och 12 har godkänts.

Convention 2018
Antalet registrerade anmälningar och antalet länder ändras konstant eftersom anmälningstiden för
Early Birds går ut i dagarna. Antalet deltagare hittills såg bra ut: 866 personer från 34 länder.

Presidentens resor:
Under oktober till Australien, under november till Nederländerna, UK, Turkiet och Wien (FN),
december till Mexiko, januari till Bangladesh och Nepal, februari till Grekland och VUmöte i
Manchester.

Internationell socialt projekt 2018-2021:
VU gick återigen genom alla de förslag som inkommit som internationellt socialt projekt 2018-2021.
Förslagen berörde i huvudsak två stora områden: hjälpprojekt med medicinskt tema och hjälpprojekt
med tema som rör hjälp/stöd till flickor och kvinnor.
Man beslöt att styrelsemötet med Board Directors skulle avgöra vilken av de två huvudgrupperna
man skulle satsa på. Det slutgiltiga valet av Internationellt socialt projekt 2018-2021 och logotypen
för detta kommer att avslöjas och tillkännages vid Convention i april 2018.

Övriga ärenden:
Vissa protokoll från rådsmöten och protokoll från distrikt utan nationellt råd diskuterades. Protokoll
från Australien, Indien, Italien samt från distrikt 192 i Österrike&Tjeckien, D96 Cypern, D322 Sri
Lanka, D199 Schweiz.

Mötet avslutades:
Tack till alla för ett konstruktivt möte.
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