
 

Kapila Guptas linjetal den 11 april i konferenssalen i Convention i Melbourne 2018 

Kapila uppehöll sig inledningsvis kring temat skillnaden mellan en ledare och en förvaltare av ett 
uppdrag/ett ämbete. På engelska skillnaden mellan en ”leader” och en ”manager”. 

En ledare tänker långsiktigt, följer långt från alltid regler, ser nya möjligheter och tar till sig dem. 
Hennes sätt att leda är inte att ge order utan hon visar på möjligheter, guidar och övertygar. En 
ledare vet vad hon vill och delar med sig av sin övertygelse, sina drömmar och sin målsättning. Hon 
har en vision i sikte och inspirerar till att förverkliga visionen. Sådana ledare vill vi ha inom Inner 
Wheel, för de ställer upp som kandidater inte av personlig vinning eller för att framhäva jaget utan 
för att väcka förslag och idéer som ett team kan genomföra. 

En förvaltare (a manager) förblir en förvaltare och hennes målsättning är att administrera. Hon ger 
bara order och visar inte på målsättningar och möjligheter, som man tillsammans kan uppfylla. En 
ledare tänker som en pionjär och förändrar steg för steg. 

Därefter delade Kapila med sig av sina visioner om hur Inner Wheel ska utvecklas. Här i 
sammanfattning: 

• Mindre administration genom teknologins utveckling som ger oss mer tid till Vänskap 

• Skapa nya klubbarna som är mer attraktiva för moderna kvinnor 

• Vi måste våga tänka nytt och inte stelna i former från gångna tider 

• Acceptera tokiga idéer 

• Kommunicera och använd nya medier som sociala medier, WhatsApp och Messenger, så att 
ni får kontakt med varandra över hela världen 

• Anpassa de nationella stadgarna till länders behov och den tid vi lever i 

• Ställ ständigt frågan: Vad är fel? och finn en lösning 

Kapila avslutade med att påpeka att Inner Wheel minsann inte är en gammal dam som fastnat i 
sekelgamla traditioner och tankesätt. Inner Wheel är levande, föränderligt och i ständig utveckling. 
Om man tar till sig detta kommer Inner Wheel att förbli vitalt. 

Det åligger ledarna att återskapa Inner Wheel. Att vara en ledare är att försöka förändra på den plats 
och nivå som du befinner dig, för då blir din värld bättre. 

Det enda som krävs för att bli en ledare är att besluta sig för att agera. Var och en av er är en ledare 
men ni kanske inte vet det ännu! 

 


