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Mitt år som rådspresident är över och ett nytt år som nationalrepresentant för Inner Wheel 

Sverige väntar. Ett stort tack till alla innerwheelare i vår organisation för att ni bidragit till att 

göra året så intressant och händelserikt och lycka till med era uppdrag under verksamhetsåret 

som kommer. Jag ser fram emot det och är spänd på allt vad det kan bjuda på. 

 

Mitt nya uppdrag innebär att hålla kontakt med International Inner Wheel.  Jag blir Sveriges 

länk utåt. Det ska bli intressant och lärorikt. Redan i Melbourne på Convention träffade jag en 

del av de andra nationalrepresentanterna i vår organisation och kommer i september i 

Stavanger att träffa flera av dem vid European Meeting.  Förutom dessa personliga kontakter 

ska jag översätta dokument och protokoll till och från IIW och även vara kontaktperson för 

vårt internationella hjälpprojekt när det blivit bestämt.  

 

Christine Kirby, vår internationella president från Nya Zeeland, har som sitt motto: Empower 

and Evolve  - sätt i stånd/gör det möjligt och utveckla – dvs. vänta inte, gör det nu och 

förändra där det behövs , var aktiv och delta  i  utvecklingen. Genom våra hjälpprojekt på 

både lokal, nationell och internationell nivå bidrar vi till möjligheten att förändra och utveckla 

människors livsituation.  Vid mina besök i distrikten fick jag inblick i alla de viktiga projekt 

som ni engagerade medlemmar understödjer. Narkotikasökhundarna bidrar till att mindre 

narkotika finns tillgänglig, Rotary Doctors Sweden (IW-doktorn) gör stora insatser i Kenya 

genom jeeplinjerna och verksamheterna på dispensärerna. Med stipendierna till 

Silviasystrarna och Silviasjuksköterskorna ger vi en uppmuntran till de som fortbildar sig 

inom demensvården. I skrivandets stund är inte det internationella hjälpprojektet bestämt men 

under hösten kommer det att ske. 

 

Det blir ett spännande år och ska bli intressant att delta i utvecklingen av Inner Wheel. Vid 

Convention framhölls att vi är olika inom organisationen och att länderna behöver se över 

sina bye-laws. Vi ska förändra för att anpassa dem för vårt lands situation men det viktigaste 

att tänka på är att det är mer som förenar än skiljer oss åt.  

 

Varma Inner Wheel hälsningar 
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