
 

 Slutrapport: Convention i Melbourne 2018 med 50 deltagande länder! 

Den 17:e internationella Inner Wheel Convention är avslutad. 500 deltagare kom från det enorma 

värdlandet Australien och 900 innerwheelare hade rest till Melbourne från andra länder. Hela 50 

länder eller geografiska regioner var representerade! Från Sverige kom 14 medlemmar i Inner Wheel 

och därtill några medföljande män. 

Det sociala programmet med utflykter, golf, sammankomster liksom det s k ”business program” var 

inspirerande, motiverande och informativt och omväxlande. Vi fick lyssna till flera intressanta 

symposier med talare från Inner Wheel. Andra talare i programutbudet var såväl underhållande som 

tankeväckande. Den yngre generationens företrädare, som också framträdde entusiasm och 

kunnande från olika delar av världen, visade att Inner Wheel kommer att hamna i goda händer. 

Föredragningarna och röstningen kring motionerna (särskilt redovisat) gick mycket smidigt och 

motionerna debatterades insiktsfullt och engagerat. 

 Öppningsceremonin med flaggparad var högtidlig, liksom andra delar av ceremonin med sång, dans 

och musik. En annan höjdpunkt i programmet under öppningsdagen var världspresident Kapila 

Guptas tal till delegaterna (särskilt redovisat och kommer även i IW-Nytt #2,2018 ). För att i ord och 

bild illustrera hennes motto för året ”Leave a Lasting Legacy” hade en tävling utlysts och ett 50-tal 

bidrag (särskilt redovisat) hade kommit in, som ställdes ut i Conventionbyggnaden. Sverige deltog 

med två bidrag från Lena Gergils-Almqvist och Monique Mellin. Alla bidrag var mycket genomtänkta 

och vackert illustrerade men ingen vinnare kunde utses, utan alla vann!  

Vädergudarna var nådiga under våra dagar i Melbourne och en av kvällarna kunde vi äta ”Friendship 

Dinner” utomhus eller inne i restauranger längs en gågata i närheten av Conventionbyggnaden. Sista 

kvällen firades med ”Gala Dinner” som gick i hästkapplöpningens tecken. Lexus Gold 2018 

Melbourne Cup – en pokal värd närmare 1½ miljon SEK – bars in i festsalen, som var fylld a färgglada 

jockeys, damer i hattar och vackra klänningar. Fantastisk mat och dryck serverades och dansgolvet 

böljade hela kvällen av dansanta medlemmar och medföljande. 

Sista dagen meddelades det nya sociala projektet 2018-2021 som ska ersätta 

”Happier Futures –better lives” , dit vårt insamlingsprojekt Garissa har hört. Det nya 

projektet har paraplynamnet ”Caring for Women and Girls” ungefär ”värna om 

kvinnor och flickor” eller ”omsorg om kvinnor och flickor”. Projektet har en tredelad 

logo-type med Venussymbol. Varje land får bestämma själv till vilket projekt deras 

insamlade medel ska gå. 

Den inkommande världspresidenten Christine Kirby från Australien presenterade sitt motto för det 

kommande året och en motivering.  Mottot och tillhörande logo-type kommer att visas på hemsidan 

i samband med att Christine tillträder den 1 juli. 

Avslutningsceremonin med indisk dans, akrobatik och musik blev en hyllning till Kapila Gupta, där 

hon avtackades för sitt enastående ledarskap. Nästa plats för Convention 2021 blev Jaipur, Indien, 

dit överlyckliga indiskor välkomnade oss alla. 

Vi återvände hem från ett vänligt avslappnat och mycket gästfritt Australien med en känsla av att 

vara priviligierade, vi som tillhör denna utomordentliga kvinnoorganisation! 

Margareta Wesslau 

Nationalrepresentant 2017-2018 

Delegat och Proxy Vote Holder 

 

 


