
 

 

 

 

 

 

Hej alla DISO och distriktspresidenter! 

 

 

Vill höra av mig och informera om kandidaterna till årets val av medlemmar 

i olika funktioner inon IIW styrelse. Jag antar att ni fått en liten blå 

häftad broschyr "Nomination Booklet for Elections 2018-2019", 

klubbpresidenter och distriktspresidenter har i alla fall fått den. Den 

finns också att ladda ner från IIW:s hemsida och kanske Elisabeth är snäll 

och lägger den på SIWR:s hemsida också. 

 

Det har kommit en del frågor och därför kan det vara bra att få information 

och jag ber DISO att skicka den vidare till alla klubb-ISO. 

 

   * Det står Elected Unopposed vid IIW President 2018/2019: Christine 

     Kirby. Det betyder att hon inte har någon motkandidat och det har 

     man så vitt jag vet aldrig, när man kandiderar till 

     världspresident, för man har suttit ett år som vice 

     världspresident och därefter blir man helt enkelt president. 

 

 

   * Vid IIW vice President 2018/2019 Phyllis Charter står det också 

     Elected Unopposed. Det är däremot mycket ovanligt att det inte 

     finns fler kandidater till vice presidentposten men i detta fall 

     beror det på att Phyllis Charter är mycket välkänd, mycket 

     kompetent och har precis varit IIW Stadgekommittés Ordförande, så 

     ingen ger sig på att kandidera mot henne. Samma sak gäller 

     skattmästarkandidaten. 

 

 

   * Till ordförande i stadgekommittén krävs inte bara erfarenhet av 

     att ha suttit på IIW Board utan också utomordentliga kunskaper i 

     stadgarna och vanligen är det jurister som ställer upp till denna 

     post. Corinne Dalleur Van De Drift har alla dessa kvaliteter. Det 

     brukar inte vara så många som kandiderar till denna post, så hon 

     har heller ingen motkandidat. 

 

 

Från sidorna 08-27 finns 20 kandidater till IIW Board Directors, av vilka 

16 stycken ska väljas. Jag kan och ska naturligtvis inte förespråka någon 

kandidat utan det är klubbarna som väljer. Jag kan däremot informera och 

påpeka några fakta: 

 

   * N/A vid Present Office held in Inner Wheel, betyder att 

     vederbörande inte har något uppdrag för närvarande. Termen betyder 

     "not applicable" det vill säga att kandidaterna måste inte (just i 

     år) ha en post inom IW men får inneha en funktion. 

 

 

   *  Av de 20 kandidaterna sitter fem stycken som Board Directors 

     2017/2018, det vill säga sitt första år. Som Board Director sitter 

     man vanligtvis två på varandra följande år och det förekommer för 

     övrigt en motion till Convention, där man önskar att Board 

     Directors sitter just två på varandra följande år. Det ger stadga 

     åt styrelsearbetet och man kan förstås ta vara på erfarenheter 

     från sitt första år. Detta kan eventuellt vara bra att ha i åtanke 

     när man röstar. 

 

 

   * De som blir valda till IIW som Board Directors har i sitt uppdrag 



     absolut ingenting med sina egna länder att göra. De kommer att 

     tilldelas olika länder som ännu inte har någon Inner Wheel-klubb. 

     Deras uppgift i det sammanhanget är att underlätta för de olika 

     länderna att starta och påbörja arbetet med att ingå i Inner Wheel. 

 

 

Bland de "nya" kandidaterna ser jag att Margareta Momqvist, Tyskland tyvärr 

fått sitt namn felstavat i broschyren. Margareta är svenska men har hela 

sitt vuxna liv bott och arbetat i Tyskland. 

 

   * På sidorna 29-31 presenteras kandidaterna till Editor/Media 

     Manager dvs Redaktör och Media Manager. Även här är Sandra 

     Neretljakovic från Kroatien en person som redan har innehaft 

     posten under ett år och besitter erfarenhet. 

 

 

För att välja gäller det alltså för klubbarna att läsa vad kandidaterna 

själva skriver och bedöma deras kompetens och lämplighet från tidigare 

uppdrag och till det valet önskar jag alla klubbar lycka till! 

 

Med bästa Inner Wheel-hälsningar 

Margareta 

 


