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Ändringar (amendments) till motioner att behandlas på Convention 

i Melbourne den 12 april 2018. 

 

Tre ändringar har idag inkommit till motionerna. De gäller motion #2, #10 och #19. 

 

Ändring till motion #2: 

International Inner Wheel verkställande utskotts uppgifter 

Kommitéer 

Sid 11  sid 14 

1. Verkställande utskottet (Executive Committee) 

Sätt in: c) 

Lägg till före nuvarande text: ”Efter att ha rådfrågat styrelsemedlemmarna”. 

Texten ska lyda: Efter att ha rådfrågat styrelsemedlemmarna (Board Directors) kan verkställande 

utskottet döma i egenskap av International Inner Wheels styrelse, om medling har misslyckats på alla 

andra administrativa nivåer (klubb, distrikt och rådsnivå) och en slutgiltig dom verkställs. 

Motivering: 

Styrelsemedlemmarna (Board Directors) är medlemmar i den internationella styrelsen. De kommer 

från olika delar av världen med många och olikartade erfarenheter, så det är logiskt att de rådfrågas 

innan ett viktigt beslut fattas. Deras råd kan vara mycket användbart. 

 

Ändring till motion #10: 

Sid 5-6,  Sid 3-4 

Hedersmedlemskap 

4. Klubbnivå 

C. Hedersmedlem 



Stryk de första sju raderna till ”kan inte inneha något funktionärsuppdrag i en klubb.” 

Sätt in: ”och klubbar” efter ”distrikt” i kvarstående mening och sätt in ”personer” i stället för 

”person”. 

Sätt in: ”Antalet får inte vid något tillfälle överskrida fyra personer.” 

Meningen ska lyda: 

International Inner Wheel, nationella råd, distrikt och klubbar får inbjuda framstående personer som 

de önskar hedra med medlemskap som hedersmedlem. Hedersmedlemmar har ingen rösträtt och 

kan inte inneha något funktionärsuppdrag på någon nivå i organisationen. Antalet får inte vid något 

tillfälle överskrida fyra personer. 

Motivering: 

Föreskriver det totala antalet personer av denna kategori. 

 

Ändring till motion #19: 

Sociala medier: restriktion 

Sid 10  sid 13 

Val av internationell styrelse 

2. 

Andra stycket: Stryk hela avsnittet ”Röstvärvning är förbjuden… av vederbörande kandidat”. 

Ersätt med: Canvassing, det vill säga röstvärvning, är förbjuden vare sig via brev eller via andra 

medier och kandidaten ska inte vara aktiv på sociala medier under röstningsperioden från 15 januari 

till den 31 mars. All aktivitet som anses vara röstvärvning, resulterar i diskvalificering av 

vederbörande kandidat. 

Motivering: 

Denna ändring klargör röstvärvningsregeln. Röstvärvning via sociala medier ska inkluderas, så att 

olika sätt att bedriva röstvärvning tydliggörs, liksom specifika datum som möjliggör för den 

nominerade att skicka julbrev och hälsningar till Inner Wheel-dagen. 

 

Översatt av Margareta Wesslau, nationalrepresentant 2017-2018 

2017-12-17 

 


