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Protokoll från International Inner Wheel verkställande 

utskotts möte 

 

Sammandrag och översättning Margareta Wesslau, Nationalrepresentant 2017-2018. 
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Tidpunkt: 12-13 februari 2018 

Närvarande: Kapila Gupta, president 

                        Christine Kirby, vice president 

                        Oluyemisi Alatise, immediate past president 

                        Azhagu Annamalai, skattmästare 

                        Phyllis Charter, ordförande stadgekommittén 

Adjungerade: Elaine Hathaway, administratör 

                          Alan Phillips, biträdande administratör under delar av tisdag den 13.2.18. 

 

Sammandrag av protokollet: engelsk originalversion om 28 sidor finns på SIWR:s 

hemsida. 

Välkomstord: 
Kapila Gupta hälsade alla välkomna till det tredje VU-mötet under verksamhetsåret 2017-

2018 och önskade alla ett gott nytt år. 

En tyst minut hölls för nära och kära som gått bort inom IW-familjen och runt världen till 

följd av våldsdåd. 

De senaste månaderna har varit fyllda av hektiskt resande för min del, fortsatte Kapila. Vi har  

hållit tät kontakt och kunnat återkoppla och varit delaktiga tack vare datateknologin.  
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Rapporter 

 Rapport från President Kapila Gupta: 

Presidenten meddelade att hälsningar, meddelanden och E-Bulletinen hade varit 

uppskattade. E-Bulletinen har utkommit i fyra utgåvor. Till IW-dagen hade Mrs Gupta satt 

som mål att alla klubbar skulle rekrytera en ny medlem och att om klimatet möjliggjorde det, 

skulle ett nytt litet träd planteras. Tillsammans har IW fått 1400 nya medlemmar på IW-

dagen och fler rapporteras in allt eftersom. Låt oss utnämna IW-dagen till rekryterings- och 

miljödag. 

Under oktober 2017 har Kapila besökt Australien, informerat sig om det s k 

navelsträngsprojektet, fortsatt till Bangalore i Indien och varit med på två klubbars 50-

årsjubileum. 

Den 3-5 november 2017 besök i Nederländerna, där hon deltog i IWkonferens med 

målsättning att rekrytera fler medlemmar och marknadsföra IW. 

 Den 10-12 november 2017 åter 50-årsjubileum i flera klubbar i Indien, varvid många projekt 

invigdes. En del var av karaktären själv-finansierande, där kvinnor fick enklare utrustning för 

att kunna starta egen verksamhet. Andra projekt såsom cyklar till flickor för att kunna ta sig 

till skolan, självförsvarsträning för flickor i skolan, stipendieverksamhet och yrkesskolor för 

sömnad där kvinnor och flickor deltar, startades också. 

Den 18-20 november 2017 besök i södra Frankrike med bl a distriktsmötesbesök i D69. 

Den 22-25 november 2017 besök i Izmir i Turkiet. Minnesvärda dagar som bl a åskådliggjorde 

problemen med migrerande kvinnor och barn från Mellanöstern och hur IW kan bistå dessa 

som ibland dessutom också tappat kontakt med varandra under resans gång. 

Den 27-28 november 2017 besök i FN, vilket var mycket minnesvärt för Kapila. Hon deltog 

och företrädde Inner Wheel  i ett seminarium med titeln: ”Flickor är inga hustrur”. 

Den 4-8 december 2017 besök i Mexico City, Mexiko. Kapila besökte också Totolapan, en 

stad som förstörts av jordbävning men återuppbyggts med hjälp IW-medlemmar. 

Den 7-11 januari 2018 Inner Wheel-dagsfirande i Bangladesh, där Kapila fick ett 40 minuters 

långt möte med delstatens president och parlamentets talman. Kapila intervjuades direkt i 

den nationella tv-kanalen. Hon besökte ett sjukhus som lokala IW-medlemmar adopterat 

och besökte även ett centrum för handikappade barn som också drevs i IW:s regi. 

Den 16-17 januari 2018 besök i Taipeh, Taiwan, där Kapila imponerades av BD Pearls arbete 

med nya klubbar. 

Den 20-22 januari 2018 besök i Nepal. Deltog i distriktsmöte. Kunde inte p g a skador på 

vägar ta sig fram till offer från jordbävningen. 

Den 7-10 februari 2018 besök i Aten, Grekland. Besökte distriktkonferens. 
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Rapport från vice president Christine Kirby: 

Christine har förberett besök i Geneve och New York hos FN-representanterna. Hon avvaktar 

beslut från detta VU-möte huruvida ytterligare en FN-representant från IW ska delta i möten 

i Geneve och i så fall möte med den nya representanten. Förbereder också deltagande i 

mötet ”Status of Women” i New York i mars. Har diskuterat med IW Editor Sandra om att 

skapa en sida på IIW websida för FN-representanterna och deras verksamhet. Christine har  

via FN-representant Ceja fått ett förslag från ett distrikt i Sverige (D235 Eva-Lisa Carlsten, 

översättarens anmärkning) rörande möjligheten att FN-representanterna skulle kunna ha en 

egen blogg, ”där små och stora saker, framgångar och motgångar skulle kunna 

kommenteras”. Ceja ville höra min åsikt och även om jag uppskattar intresset för 

representanternas arbete från den svenska distriktssekreterarens sida, oroade jag mig med 

tanke på den ökade arbetsbörda detta kan innebära om medlemmar tar kontakt direkt med 

FN-representanten på bloggen och hänvisade till föreslagna FN-sidan på hemsidan. Eftersom 

inga protokoll från FN-representanterna förekommer, har jag bett Sandra tillse på hemsidan 

att kontakten med FN-representanterna sker via administratör Elaine på HQ. 

Vid samma tillfälle fick FN-representanterna också ett mail (från redaktören, Kerstin Jonson, 

översättarens anmärkning) med frågor angående deras arbete för att använda som 

information i medlemstidningen (i engelska originaltexten står distriktssekreterare och 

distriktstidning, översättarens anmärkning). FN-representanten Ceja var tveksam till att 

svara på en del frågor och bad mig om råd, skriver Christine Kirby. Jag bad henne och de 

andra representanterna att svara, där de hade möjlighet men att administrationen på HQ 

borde vara en förstahandskälla för information. Jag fick senare en kopia av artikeln till 

tidningen och kunde bidra med några viktiga justeringar som gjorde texten om IW och dess 

representanter i FN mer aktuell. 

Rapport från Geneve: 

Den 76:e sessionen om ”Barns rättigheter” i Geneve, september 2017. 

Mötet med Periodical Countries Review som betyder en återkommande genomgång av 

framstegen i vissa länder. Genomgången bygger på omfattande skriftliga rapporter enligt ett  

frågeformulär. 

Tajikistan tar gradvis steg mot att implementera rekommendationer från 2012. Av 8.9 

miljoner invånare är 3.5 miljoner barn under 15 år. Nya lagar har stiftats för att skydda 

mödrar och barn. Det noterades att övergivna barn fortfarande är ett stort problem och att 

30% av befolkningen lever under fattigdomströskeln. 

Nordkorea (PDRK): Den lokala delegationen rapporterar att fientliga krafter (FN och USA) 

hotar barnens överlevnad p g a de rådande sanktionerna och insisterar på att sanktionerna 

ska lyftas omedelbart. 

PDRK har undertecknat 2013 års konvention om handikapp och arbetar för rehabilitering av 

handikappade barn och deras integrering i högstadieskolor. 
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Delegationens ansvarige observerade att: 

• Barns hälsa och utbildning är en prioritet 

• Sexuella förbrytelser mot barn och försummelse av barn inte är ett stort problem 

• Avtal om mänskliga rättigheter är väl spridda och kända 

• Regeringen filtrerar all information från internet 

• Familjeplanering sprids via NGOs 

• DRPK försöker öka åldersgränsen för barn från 16 till 18 år 

• Barnarbete förekommer inte, eftersom staten tjänar folket 

• Anklagelser om diskriminering i samhället är påhittat av fientliga krafter 

• Polio är utrotat och förekomsten av malaria har sjunkit med 2/3. 

Wien: 

FN-representanten från Wien, Ceja, önskade få tillstånd från IIW att IIW ska vara 

undertecknande part i det skriftliga utlåtandet CSW61. Samtliga medlemmar i VU godkände 

detta. Övriga undertecknare av utlåtande CSW61 är: 

European Union for Women, Federation of American Women´s Clubs Overseas, Graduate 

Women International, International Alliance of Women, International Association of 

Democratic Lawyers, International Council of Jewish Women, Intrnational Council of 

Women, International Federation of Home Economics, International Federation of Socialist 

Women, International Inner Wheel, Pax Romana, Servas International, Socialist International 

Women, Verein für Voerderung der Voelkerverstaendigung,  Women´s International Zionist 

Organization. 

NGO kommittén för åldrandet (NGO Committee on Ageing): 

Mötet i oktober 2017 organiserades för att fira ”Internationell Dag för Äldre Personer”. 

Nationella och internationella NGOs från 12 olika UNECE-medlemsländer var närvarande och 

man diskuterade ”Att åldras med värdighet”. Österrike informerade om hospiceverksamhet 

för döende och personer med svåra smärtor. Nederländerna informerade om administrativa 

förändringar i samhällsvården. 

UNECE Ministerkonferens: 

En historisk tillbakablick och genomgång gjordes från starten 1982 och man kunde 

konstatera att en förändring ägt rum, eftersom man inte längre ser äldre människor som ett 

problem utan mer som en möjlighet och en resurs. Man rekommenderade också att ändra 

definitionen på ålder, så att man inte fokuserade på kronologisk ålder utan mer på förmåga 

och kapacitet. 

NGO kommitté “Familjen” (Committe on the Family): 

Mötet ställdes in. Bulletinen Families Internationl #103 finns att ladda ner på 

www.viennafamilycommittee.org. 

 

http://www.viennafamilycommittee.org/
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NGO kommittén “Status of Women”: 

IIW och andra organisationer undertecknade CSW61 uttalandet. 

Rapport till Wien angående NGO Kommittén ”Familjen”: 

Kommittén uppfattar sig själv som en bro mellan olika familjeorienterade civila 

samhällsorganisationer (”Civil Society Organisations, CSOs”). Två möten organiseras årligen 

och man ger ut en tidskrift ”Families International”. 

I augusti 2004 startades ett interaktivt internetforum för CSOs, akademiker och 

forskargrupper över hela världen www.civilsocietynetworks.org . 2016 hade Forum 143 

medlemmar, det vill säga organisationer som anslutit sig gratis. Av den anledningen återstår 

inga fondmedel för aktiviteter organiserade av kommittén. Ceja klagar på att som ett 

resultat av detta, har kommittén under de senaste sex åren inte bedrivit någon verklig 

aktivitet. Styrelsen har inte tagit till sig råd och därför har deltagarantalet på mötena minskat 

och Ceja betraktar kommittén som sovande/helt inaktiv. 

”Kommittén om Åldrande” (Committée on Ageing, COA) organiserade den ” Internationella 

dagen för Äldre Personer” och avsatte den 2 oktober för denna dag.  

Rapport från Ulrike Nemling angående det återupptagna mötet från ”Kommittén om 

Narkotika” (Commision on Narcotic Drugs). 

FN:s budget för ”Droger och Brott” (Drugs and Crime, UNODC) 2014-2015 var US$760.1 

miljoner, inklusive ca US$88.9 miljoner (11.7%) från FN:s allmänna budget. UNODC:s budget 

finansieras genom frivilliga bidrag (regeringar, fonder, organisationer, institutioner, företag 

och privata donatorer) och fördelas på två grupper: allmänna medel (2%) och speciella 

medel (98%). De speciella medlen (Special Purpose Funds, SP) finansierar UNODC:s tekniska 

operationer och andra aktiviteter vid huvudkontoret i Wien och ute i världen. De allmänna 

medlen går till åtaganden över hela världen såsom kamp mot drogförsäljning, utbildning,  

laboratorier, bekämpning av cyberkriminalitet och pengatvätt med hjälp av forskning, 

rättsmedicinsk service och rättsliga verktyg. Till detta behöver UNODC större resurser och 

den främsta anledningen till att återuppta mötet var att motivera regeringar och privata 

donatorer att bidra med mer medel till den allmänna delen av verksamheten. 

 Rapport från ”NGO kommittén i Wien” (Vienna NGO Committee, VNGOC) 

VNGOC deltog i FN:s generalförsamlings speciella möte (UNGASS) om ”Drogproblem i 

världen” i april 2016. En speciell arbetsgrupp UNGASS 2016 har bildats tillsammans med 

NGO-kommittén i New York i ”Kommittén mot Droger”, vilket har bidragit till en mer 

omfattande och balanserat deltagande från det civila samhället. Detta har givit 

gräsrotsorganisationer möjlighet att rapportera om vad som fungerar och vad som behöver 

förbättras ute på fältet. Arbetet bedrivs baserat på ”Strategiplan 2014-2017”. 

VNGOC har 150 medlemmar över hela världen. Det senaste mötet den 9 januari 2018 var en 

imponerande videokonferens där medlemmar på alla kontinenter deltog och röstade. Man 

skapade en virtuell marknad, där organisationer och gräsrotsaktiva, som kontrollerats av FN, 

kan visa upp vad de gör och kan lobba för sina behov, så att donatorer helt oberoende kan 

http://www.civilsocietynetworks.org/
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välja vilken organisation de önskar stödja. Den virtuella marknaden ska börja fungera i 

februari 2018. 

NGO kommittén för ”Hållbar Utveckling” (NGO Committee for Sustainable Development) 

Den 25 september 2015 antogs en ny agenda för hållbar utveckling med målsättningar som 

att få slut på fattigdom, skydda planeten och tillförsäkra alla en bättre framtid. Varje slutmål 

har delmål som ska uppnås inom 15 år. 

Ulrike Nemling påpekar att Inner Wheel med sina mer än 100 00 medlemmar spelar en stor 

roll i det civila samhället. Hon uppmuntrar medlemmarna att bidra med sin del, så att 

målsättningarna kan uppfyllas för allas vårt bästa. 

Rapport från New York 

I mars 2018 kommer konferensen om ”Status of Women” att äga rum. 

Cejas analys är att vi inte kan räkna med en aktiv Familjekommitté med äkta engagemang. 

Cejas åsikt är att kommittén kommer att övergå till en virtuell kommitté. Om en NGO önskar 

uppgradera sin status måste organisationen delta eller stödja en aktivitet från FN och det är 

inte lämpligt för en organisation som Inner Wheel. Ceja försäkrar att IW närvaro i 

”Kommittén om Åldrande” och i ”Kommittén om Status of Women”, gör att vi täcker in 

familjesidan väl. Hon föreslår att för att fortsätta spela en mer aktiv roll och synas bättre i 

FN, borde IIW överväga att övergå från ”Kommittén om Åldrande” till en mer aktiv 

kommitté. 

Hon föreslår ”Kommittén för Hållbar Utveckling”. Den kommittén anses mycket viktig, 

eftersom temat genomsyrar det mesta som görs i FN. 

Wien: Rapport från NGO ”Kommittén om åldrande” 2017 (COA) 

Under 2017 har kommittén hållit fem möten. 22 NGOs och gäster har deltagit. 

Mötet den 31 januari: fokusering på information till Ministerkonferensen. 

Mötet den 5 april: Två möten med olika teman, varav det ena behandlade utkastet till 

Ministerkonferensen i september 2017. Titeln på konferensen ska bli : ”Ett hållbart samhälle 

för alla åldrar: att förstå potentialen med att leva längre” med en expertpanel på olika 

teman som ”att utnyttja potensialen hos äldre personer”, ”att uppmuntra till ett längre 

arbetsliv och förmågan att arbeta” och  ”att kunna åldras med värdighet”. 

Mötet den 23 juni: Fortsatta förberedelser för ministerkonferensen och innehållet i 

deklarationen. Man var överens om att i motsats till de vaga formuleringarna i utkastet, 

önskade samtliga NGOs få tydliga besked, till exempel inte ”borde” utan ”ha rätt att”. 

Visioner måste bli verklighet och att övervaka implementeringen ansågs inte tillräckligt. 
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Klubbar utan distrikt/ Board Directors 

Sedan i oktober har Chris Kirby en pågående diskussion med Media Manager Sandra om att 

skapa en websidan enkom för klubbar utan distrikt och solitära distrikt under rubriken ”Var i 

hjulet?” (Where in the Wheel?) med utdrag från rapporter, foton och artiklar. Det skulle 

kunna påverka klubbar utan distrikt att besvara kontakter från IIW. 

Sandra har haft datorproblem, så uppslaget med sidan har försenats men kommer att starta 

så snart som möjligt. 

De flesta BD har besvarat mina (Chris Kirbys) frågor kring klubbar utan distrikt. En del BD har 

inte lyckats etablera kontakt men vi har noterat att klubbarna har förblivit aktiva på IIW:s 

Facebook. 

Bland annat skriver BD Christine Berggren att IWC Tbilisi är aktivt och kontakten med dem 

har skötts via en medlem i IWC Schaffhausen i Schweiz. Presidenten i IWC Odessa skriver att 

hon behöver en förklaring till proceduren med ansvarsfrihet. BD Helene Torkildsen från 

Norge sammanfattar sitt arbete med att Portugal svarar men Västafrika är svårare att få 

kontakt med. BD Gabrielle Schrümpf från Österrike arbetar med klubbar i Albanien och i 

Budapest och Kecsemet. BD Pearl Jai Mohan från Malaysien har besökt nya klubbar i 

Thailand och i Taipeh, Taiwan. 

Chris Kirby vill att alla nya klubbar startar en Facebook-sida som en allmän inbjudan med 

information om styrelsemedlemmar och klubbens aktiviteter. Chris arbetar också med att 

åstadkomma ett arkiv med BD-rapporter, så att kommande vice presidenter och BD får 

tillgång till användbar historisk dokumentation. 

 

 Rapport från Extension/utvidgning Oluyemisi Alatesi: 

Hon meddelade att sedan oktober 2017 har 27 nya klubbar startat och 16 klubbar har 

upplösts. Antalet nya medlemmar gjorde ett astronomiskt skutt på IW-dagen på grund av 

Kapila Guptas initiativ. 

Bland annat meddelades att Indien växer storartat: nio nya klubbar har chartrats och mer än 

1000 nya medlemmar välkomnades på Inner Wheel-dagen. Även Italien fick 120 nya 

medlemmar och fem nya klubbar har chartrats under året. 

Oluyemisi påpekade att initiativ har varit mycket lyckat och att vi tidigare har känt oss 

hindrade av den tidigare stadgan som krävde en formell inbjudan av tilltänkta medlemmar 

och ett samtycke från merparten av klubbmedlemmarna. Denna öppna policy som nu 

användes på IW-dagen, kommer säkerligen att öka medlemstalet i hela världen, påpekar 

hon. Hon föreslog att idén skulle återkomma varje år. 

Antalet nya och upplösta klubbar redovisades (finns i den engelska versionen i sin helhet på 

hemsidan, översättarens anmärkning). Man kan notera att förutom nya klubbar i Italien har 

också Tyskland chartrat en klubb. Bland de upplösta klubbarna finn tre i Nederländerna, tio 
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stycken i Storbritannien&Irland samt en i Sverige (Uppsala IWC) och en i Danmark (Ebeltoft 

IWC). 

Rapport från Media Manager Sandra Neretljakovic: 

Sandra vill påpeka att inte alla Nationalrepresentanter skickar rapporter så ofta och att hon 

ibland får rapporter från klubbpresidenter och redaktörer. Hon önskar att all information ska 

gå genom officiella kanaler och föreslår att i nationalrepresentantens uppgifter (Duties and 

Responisbilities) ska ingå en obligatorisk rapport åtminstone var tredje månad. 

Hon önskar fler rapporter med bra foton och i rätt format från hela världen. 

Antalet followers på Facebook har ökat med 22%. Sandra har försökt sätta fart på IIW 

Instagram igen och lyckats väl. Det finns på: International_Inner_Wheel. 

Hon har producerat bland annat tre President Bulletiner och hon arbetar för att vår 

organisation ska bli synlig som världens största frivilliga hjälp/serviceorganisation. 

 

Rapport från Skattmästare Azhagu Annamalai: 

Azhagu rapporterar att medlemsavgifter har inkommit från 102 länder, omfattande 176 

distrikt, 3 917 klubbar och 101 583 medlemmar. 

Totalt finns 100 717 medlemmar i länder med nationell styrelse och distrikt samt 866 

medlemmar i klubbar utan distrikt. Det slutliga medlemstalet är således sammantaget den 

31 januari 2018: 101 583 medlemmar. 

Azhugu går igenom detaljer med olika förklaringar och omständigheter (finns i den engelska 

versionen på hemsidan, översättarens anmärkning) och dessutom kan noteras att planering 

med månatliga rapporter från Conventionkommittén, visar att det arbetet framskrider i god 

ordning. 

Rapport från Stadgekommitténs Ordförande Phyllis Charter: 

Phyllis har haft omfattande mailkorrespondens sedan i oktober 2017. Majoriteten av 

frågeställningarna har rört Convention: vem kan vara proxy vote holder? Varför blev inte 

motioner och/eller amendments godtagna? 

Flera länder önskar ändra i sina Bye-laws  och vill få dessa ändringar ratificerade från IIW. 

Österrike&Tjeckien och Nederländerna har anmält att de önskar ändra. 

 Likaså har Sverige lämnat in en ändring för ratificering, nämligen rörande svenska stadgan 

”Klubbar §10, Utträde”. Sverige önskar ta bort formuleringen ”och IW-emblem lämnas 

tillbaka”. Texten i stadgan ska lyda: 

 Anmälan om utträde ur klubben ska göras skriftligen till sekreteraren senast den 31 mars. 

Den av klubben fastställda årsavgiften och annan skuld till klubben ska betalas före 

verksamhetsårets utgång. 
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Samtliga ändringsförslag har ratificerats med smärre förtydliganden i den engelska texten. 

Sri Lanka har fortsatta problem, som äventyrar arbetet i hela D322. De två stridande 

parterna får en tidsperiod att avsluta sina mellanhavanden och komma överens, annars kan 

klubben komma att upplösas. Den 19 mars är angivet datum. 

Pakistan en del av problemen i D340 tycks ha löst sig efter upplösning och start av nytt 

distrikt. 

Rapport från Administrationen Elaine Hathaway: 

Alan Philips har tagit över efter Alison Bagshaw sedan oktober 2017 och har snabbt satt sig 

in i det ekonomiska arbetet. Enligt överenskommelse ska han byta arbetsuppgift med Elaine, 

så att han arbetar full tid och hon deltid så länge som hennes stöd behövs. Enligt 

överenskommelsen ska Elaine ersättas av en deltidsanställd, vars tekniska kunskaper skulle 

användas för att frigöra tid för IIW redaktör/MM till att samla nyheter och skriva artiklar i 

stället för tekniska göromål. Organisationen utvecklas mot att använda mer teknologi som 

websidor, sociala medier, konferenssamtal och on-line röstning och därför behövs mer 

modern datakunskap inom dessa områden. 

Korrespondens 

Turkiet ser sig som en bro mellan Asien och Europa och önskar därför komma i kontakt med 

Europa. IIW uppmuntrar både europeiska och asiatiska länder att skicka inbjudningar till 

Turkiet när man har events som välkomnar besökare. 

Mrs Gulru Erdier från Beyoglu IWC,(Istanbul), D242 har nominerats till FN-representant i 

Geneve. 

Namnändring och suffixet Europea 

På grund av problem som sammanhänger med termen ”Europea” har IIW Verkställande 

utskott beslutat att sluta ge tillstånd att termen används som en del i klubbnamnet. Så vill 

Cannes Croisette Europea ändra till Cannes Mandelieu Europea men IIW Verkställande 

utskott beslutade att Cannes Mandelieu är ett lämpligare namn. Likaså har Lys Europea i 

Belgien&Luxemburg fått ändra till Lys. 

Margarette Golding Award 

 Alla ansökningar har godkänts. Ett önskemål att utveckla utmärkelsen från enskild person 

till grupper av individer diskuterades men avslogs. 

Convention 2018 

Verkställande utskottet träffas 10 april 2018. 

Förberedelser av symposier har ordnats och talare från olika kontinenter har tagit fram 

bland nationalrepresentanter och nationalpresidenter. 
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Medlemmar som varit medlemmar i 50 år ska hedras och till dags dato har tre personer 

meddelat att de kommer till Melbourne. 

IIW Officiella Proxy Vote Holder 

President vid senaste Convention kommer inte att närvara, varför den efterkommande IIW 

PP Charlotte de Vos kommer att tillfrågas. 

Förslag på ort för Convention 2021 

Den 20 mars får BD konfidentiella förslag till placering av Convention 2021. Rösterna ska 

räknas och resultatet tillkännages vid avslutningsceremonin i Melbourne. 

Tema och datum för 2018-2019 

Temat blir: Empower and Evolve. 

VU-möte den 1-2 oktober 2018, styrelsemöte med Board Directors 3-4 oktober 2018. 

VU-möte 25-26 februari 2019. 

VU-möte den 24-25 juni 2019, överlämnande 26-27 juni 2019. 

Avslutning av VU-mötet 

Kapila Gupta tackade alla VU-medlemmar. Vice president Christine Kirby framförde VU-

gruppens tack till Kapila Gupta. 
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