
      
 
Inner Wheel Sverige 

 
Rapport från det 12:e European Meeting i Stavanger 7 – 8 september 2018. 
 
Deltagare från sexton länder, 36 innerwheelare och 18 ”outerwheelare”. 
 
Vi hälsades välkomna av Helene Torkildsen, IIWBD 2017 – 2019 som organiserat mötet tillsammans 
med Sissel Michelsen Past IIWBD. Stavager IWC är den äldsta nu existerande klubben i Norge. Den 
bildades 1946. Det första europeiska mötet hölls här 1988. 
 
Annamaria Gutierrez, representant från Stavangers kommun och ansvarig för Kultur och Sport i 
staden informerade om staden. Hon beskrev den stora förändring som skett under de senaste åren. 
Stavanger ligger i den region som vuxit mest och är nu den tredje största vad gäller invånarantalet. 
Stavanger är staden där den norska oljeindustrin startade och det har varit både upp- och nedgångar. 
En slogan som man har i Stavanger är ” Kom för jobbet – stanna för livsstilen”. 
 
Därefter hälsade Sissel Michelsen oss välkomna och önskade att mötet skulle vara konstruktivt och 
engagerande. 
 

A. Riktlinjer och idéer för att rekrytera och behålla medlemmar. Ad-hoc grupp 
presentation. 
Liv Elin Lewin, National Representant (NR) för Norge pratade över temat riktlinjer och idéer för att 
rekrytera och behålla medlemmar. I den gruppen ingick Meri Suman Tolic (Kroatien), Sandra 
Neretljakovic (Kroatien), Bambi de Ceuninck Leunckens (Belgien& Luxemburg), Yanislava Ilieva 
(Bulgarien) och Mania Falidas-Papadopoulou (Grekland). En livlig och intressant diskussion följde. 
Några förslag som kom under diskussionerna:  

• Vi bör ha intressanta projekt, intressanta föredrag, bjuda in populära och kända 
föredragshållare, olika åldersgrupper i klubben, värva nya medlemmar varje år.  

• Hur hittar vi nya medlemmar? I vårt närområde, bjud in vänner, klubben bör ha en 
strategiplan, dela ut tidningen till icke medlemmar. 

• Mediakampanjer, annonsera, skicka in artiklar till tidningar 

• Bilda nya klubbar, be om hjälp av past DP, fokus på service och kvinnor och barn 

• En nyckelperson är med energi, kreativitet, inspiration är viktig  
 

B. Idéer från två möjliga nya medlemmar från södra och norra Eurpoa födda och uppvuxna 
med Inner Wheel/Rotary. 
Två unga kvinnor, Presiana Ilieva (Bulgarien) och Gyri Sembsmoen (Norge) presenterade sig och 
berättade om sitt engagemang och intresse för Inner Wheel. 

 
C. Att namnge en klubb. Idéer från the Think Tank Group. 
Elisabet Haye, NR för FAMAT (Frankrike, Andorra, Marocko, Algeriet och Tunisien) pratade över 
temat ” Att namnge en klubb” och redovisade vad hennes grupp Bambi de Ceuninck Leunckens  
(Belgien & Luxemburg), Ria Heijens (Nederländerna) och Gabriella Schrümpf (Österrike & Tjeckien) 
kommit fram till.  
 



 

D. Strategi för att undvika upplösning av klubbar. Ad-hoc grupp presentation. 
Margareta Wesslau, past NR från Sverige, visade ett bildspel och redovisade förslag på strategi för 
att undvika upplösning av klubbar som hon, Sissel Michelsen (Norge), Ria Heijens  (Nederländerna) 
och Kristjana Gudlaugsdottir (Island) utarbetat. Några förslag från gruppen: klubbstyrelserna 
behöver inte vara så stora, vice DP ha uppdraget att kontrollera situationen i klubbarna, vi måste 
ändra oss för att locka till oss yngre medlemmar, fråga på distriktsmöten vad de anser om 
”dotterklubbar”. 

 
E. Arbete med nybildning i GB&I. 
Phyllis Charter, PCC/IIWVP Storbritannien och Irland, pratade om nybildning av klubbar.  Det behövs 
ibland när nya medlemmar kommit in och klubben inte fungerar bra. Klubbarna i GB&I har en 
funktionär för nybildning och de får utbildning och träning varje år. Förändring behövs för att yngre 
medlemmar ska trivas. Vi måste vara flexibla. Loggan ska vara på allt vi donerar. 
 

F. Rapport från Turkiet 
Ayfer Carcoglu IIWPBD, Gülgün Dolunay IIWBD och Iclal Kardicali PDC, alla från Turkiet redogjorde 
för sina erfarenheter av att ha organiserat mötet ”Women for Europa” i Izmir 2017. De inbjöd alla 
Inner Wheels NR dit. Syftet var att skapa en plattform och lära av varandra och att understryka 
vänskap och service. Vi fick också veta att i deras klubbar finns också många yngre arbetande 
kvinnor. 
 
Lördagen den 8 september.  
 

G. Conventions – från Melbourne till Jaipur. 
Resultaten – och hur man skriver bra motioner. Workshops. Ta med förslag på motioner  
Phyllis Charter, Corinne Dalluer CC och Sissel Michelsen pratade om hur man skriver bra motioner. --
-Viktigt att allt är korrekt skrivet annars kasseras den. Viktigt att det är en allmängiltig motion. Inför 
nästa Convention i Jaipur 2021 ska motionerna vara Headquartes till handa i oktober 2019 och 
amendments sex månader senare. 
-Instruktionerna för att ta emot International Inner Wheel President kommer att förenklas så att fler 
länder har möjlighet att inbjuda henne. 
-Förslag att VIIWP eller IPIIWP ska vara ansvarig för det sociala hjälpprojektet.  
 

H a. IIW aocial Project – Past and Present 
Sissel Michelsen gav en tillbakablick på tidigare internationella sociala hjälpprojekt. 
 

H b. A possible joint Nordic (European) project? 
Margareta Wesslau inledde med att berätta om kontakter med de nordiska representanterna för att 
om möjligt kunna ha ett gemensamt socialt hjälpprojekt och därigenom få större genomslagskraft. 
Pia Elmgren RP och Ingelög Wyndhamn NR visade en power point presentation med Sveriges tre 
hjälpprojekt varav klubbarna ska välja ett i höst. Vi inbjöd även europeiska länder att ansluta sig. 
Efter mötet träffades de nordiska representanterna och diskuterade hur lång vi hunnit vad gäller 
gemensamt projekt. Norge blev mycket intresserade av Garissa eftersom det också riktar sig mot 
FGM, Danmark också intresserade och Finland vill gärna ha ett gemensamt projekt. Tyvärr var Island 
inte med på EM. 

 
I. Mrs Sarah Sue Miller, RN, från Laerdal Medical 
Sarah Sue Miller  RN från Laerdal Medical informerade om The Laerdal Foundation och deras arbete 
med att rädda mödrar och barn vid förlossning. 
 



 
 
 
 
 

J. Hur man organiserar framtida European Meetings/Conventions 
Phyllis Charter gav ett förslag på hur Convention ska läggas upp. Det hon läste upp finns i min power 
point presentation från Rosersberg. Det har kommit in förslag på förändringar t.ex. att slopa ”The 
Banner Exchange”, att dela upp kostnaden så att registrering betalas för sig och därefter kan den som 
vill lägga till ”hospitality evening” och/eller ”gala evening”. ”The Opening Ceremony” bör ligga först 
inte som förslaget var efter ”business session”. Förslag på workshops i mindre grupper har också 
inkommit. 

 
K. Nästa European Meeting och Rally 
Margareta Momkvist inbjöd till European Meeting den 9 till 12 september 2019 i Münster, Tyskland. 
Karen van Helden inbjöd till European Rally den 13 till 15 september 2019 i Rotterdam, 
Nederländerna. 
 
 
Helsingborg den 10 september 2018 
 
Ingelög Wyndhamn 
 
 
 


