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Protokoll från det första verkställande mötet på Cresta Court Hotel, Church Street, Altrincham, 
Cheshire, UK mellan onsd/tors 26/27 juni 2018. 
 
Närvarande: Chris Kirby  President 
 Phyllis Charter  Vice President 
 Kapila Gupta  Past President 
 Corinne Dalleur Ordförande i stadgekommittén 
 
Alan Phillips/Elaine Hathaway Administratör/ assistent närvarande 

 
ÖPPNINGSANFÖRANDE 
 
RAPPORTER 
 
PRESIDENTEN 
 
”Det gläder mig att hälsa er välkomna som den nya IIW presidenten 2018 -2019. Jag ser fram 
emot att arbeta med er å medlemmarnas vägar vilka utgör vår fantastiska organisation då vi 
alla strävar för att Ge möjlighet och Utveckla (Empower and Evolve) . 
Jag tror att, förutom Inner Wheels värdegrund vänskap, hjälpsamhet och internationell 
förståelse, är integritet, mångfald och ledarskap IIWs övergripande plan att ge möjlighet till 
våra medlemmar och utveckla alla nivåer i vår organisation. Alla dessa kvaliteter borde visas 
på denna styrelsenivå. 
Först och främst behöver denna styrelse syssla med internationella Inner Wheels område. 
Varje styrelsemedlem har lika stor betydelse och röst och bör höras men, precis som i varje 
demokratiskt system, kommer majoritetens beslut för alla beslut att gälla. Det här året ska 
fokusera på ansträngning att samarbeta. 
Således är det alltid vår plikt att presentera IIW och våra beslut till våra medlemmar som 
enhälliga. Tvistefrågor uppstår ibland och om tvivel finns före eller efter ett beslut har tagits 
är det illojalt mot styrelsen för varje styrelsemedlem att berätta för dem utanför detta rum 
att styrelsen har gjort fel. 
Såsom medlemmar i IIWs verkställande utskott är det viktigt att komma ihåg att under den 
här tiden är det inte passande för oss att delta i vårt lokala eller nationella IW. Vi måste förbli 
skilda från allt annat än IIW – och framför allt tydligt SES separerade. 
På möten kommer alla rapporter förutom skattmästarens att tas utan uppläsning och jag ber 
er samarbeta genom att skicka era rapporter till IIW administrationen senast på utsatt 
datum innan ett speciellt möte för att möjliggöra för alla att läsa och smälta dess innehåll. 
Det medger mer tid för diskussion och överläggning. Skattmästare Azhagu har blivit ombedd 
att ge mig en separat kvartalsrevision av styrelsemedlemmarnas utgifter för att säkerställa 
att budgeten hålls. Varje potentiell avsikt av överskridande av budget måste diskuteras av 
medlem i för väg med Skattmästaren och åtminstone Presidenten. Detta innebär att vi alla 
måste planera och kostnadsberäkna aktiviteter innan någon verksamhet kan beslutas. 
Skattmästare själv ska lägga våra utgifter i rätt konto och om det behövs konsultera 
Presidenten. 
En billig inspelningsmaskin att användas genom hela mötena har inköpts för att hjälpa till vid 
protokollskrivning och för att eliminera tvetydigheter. 
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Dessutom har vi också ordnat med en billig IIW Common Seal (=stämpel)som ska användas 
för att hjälpa den nyligen bildade lokala IIW Convention kommittéen vars lokala 
myndigheters regler kräver detta. 
Sigillet är grundläggande men passar våra behov och har IW-märket i centrum med orden 
International Inner Wheel runt omkring. Tanken är att hädanefter ska detta Sigill finns på IIW 
kontoret för att användas när behov uppstår. 
I år, enligt Constitution, ska The Constitution Committee återinsättas och, förutom 
Constitution Chariman ( ordförande i stadgekommittéen) Corinne och jag själv, ska vice 
president Phyllis Charter vara delaktig i varje konstitutionell fråga som uppstår. 
Vi undersöker användandet av mer omfattande elektronisk kommunikation och förväntar 
oss att kunna genomföra verkställande mötet i februari genom detta såsom 
kostnadsbesparande. Det följs kanske av ett kort förklarande extra möte av styrelsen genom 
detta kommunikationsmedelmedel. 
 
Editor/Media Managers (Redaktör/Mediaansvarig) mycket viktiga position har vuxit markant 
vilket gör det svårt för en ensam medlem att sköta den. Igår rådgjorde jag med den 
nuvarande MM/Editor och vice presidenten för att diskutera en uppdelning av uppgifterna 
vilket skapar den optimala vägen framåt för denna funktion som avlastar bördan på den 
nuvarande innehavaren. Nu gäller det att skriva om riktlinjerna. 
 
Undersökning för att uppnå det bästa sättet att bättre ära vår grundare Margarette Golding 
inför vårt hundraårs jubileum av vår organisation är på gång. 
 
Andra systemgenomgångar håller på att gås igenom detta nya Inner Wheel år. Det finns 
inget JAG i ordet LAG. 
Henry Ford sade en gång: ”Att komma tillsammans är en början 
  Att hålla ihop är ett steg framåt 
  Att arbeta tillsammans är en framgång” 
Jag ser fram emot ett framgångsrikt år för oss alla. 
 
VICE PRESIDENTEN 
 
Phyllis Charter var mycket lycklig och ärad över att vara vice president för International Inner 
Wheel och såg fram emot att stödja President Chris under året och hon såg fram emot att 
arbeta med IPP Kapila, skattmästare Azhagu och Ordförande i stadgekommittén Corinne. 
Hon förklarade att hon kommer att arbeta med fördelningen av klubbar utan 
distriktshörighet (Non District Clubs = ND clubs) med Board Directors men vid tidpunkten för 
den här rapporten har hon bara mottagit svar från åtta av BDs. Eftersom det är ett antal som 
sitter ett år till hoppas hon att de gärna fortsätter med sina klubbar. 
 
FN representanterna 
FN representanterna diskuterades. Alla höll med om att det behövdes någon form av 
guidning eftersom IIW var mycket beroende av individer som hade representerat IIW länge. 
Denna erfarenhet, skicklighet och nätverk behövde understödjas men det vore klokt att ha 
någon slags plan för efterträdare. 
 
Att besöka FN platser diskuterades. 
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SKATTMÄSTAREN 
 
Första EC mötet rapport av IIW skattmästaren för året 2017 – 2018. 
Nästan alla länderna och klubbar utan distriktshörighet (ND clubs) har betalt avgiften förra 
året efter mycket korrespondens… Men hon vill understryka vikten av snabbare svar från 
vissa… som har väntat hela året (2017 – 2018) att betala. Hon kommer att skicka påminnelse 
till alla klubbar och NGBs (National Governing Bodies = Råden) kontinuerligt. 
Det är många ND klubbar som inte har betalt ej heller svarat. Hon föreslog att vi antingen 
väntar på deras svar eller tar bort dem från listan. De flesta klubbar har inte angivit en 
kontakt mejladress från vilket man kan förvänta sig ett svar. Detta är en viktig fråga att 
behandlas av BDs som är ansvariga för respektive ND klubbar. Kan jag föreslå IIWVP Phyllis 
att prioritera detta eftersom IIW bör veta om dessa klubbar finns eller om de fortsätter att 
vara en klubb under Inner Wheel baneret utan att betala avgifterna. 
 
ND klubbarna som inte har svarat 2017 -2018 och inte heller betalt avgifterna var: 
 

1. Tirana, Albanien 
2. Bahrain, Bahrain 
3. Tbilisi, Georgien 
4. Georgetown, Guyana 
5. Kecskemet, Ungern 
6. Mateszalka, Ungern 
7. Beirut Cosmopolitan, Libanon 
8. Metn, Libanon 
9. Tripoli, Libanon 
10. Tripoli El Mina, Libanon 
11. Vilnius, Litauen 
12. Blantyre, Malawi 
13. Lamentin, Martinique 
14. Rodigues, Mauritius 
15. Madeira, Portugal 
16. Zrenjanin, Serbien 
Dessa tas bort från kontaktlistorna och förs in igen om några avgifter eller korrespondens 
skulle komma i framtiden. 
 

Hon förklarade att hon skulle fortsätta praktiken att sända ett bekräftande av erlagd avgift 
och andra betalningar som erhållits från skattmästarna i NGBs, distrikt och klubbar efter att 
det stått i den månatliga redogörelsen. 
Precis som förra året kommer jag att betona betalning i tid genom upprepade mejl till skatt- 
mästarna. Jag planerar också att be dem att be bankerna att räkna ut växelkursen och sen 
remittera… så att vi inte behöver syssla med överskott eller underskott i betalningen. 
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IPP 
Strax efter ett hektiskt år som IIWP är det nu en glädje att vara IPP med er alla i ett lag. Som 
IPP är den min skyldighet att ansvara för Nybildning av klubb och Kommunikation vilket 
faktiskt är en fortsättning på vad jag har gjort som President då jag pratat om 
medlemstillväxt och uppmuntrat kommunikation och det gläder mig att arbeta med båda. 
Speciellt kommunikation i nära kontakt med utgivare Sandra som jag har mycket gott 
samarbete med. 
Nybildning av klubb – nybildning är mycket viktig och min betoning är speciellt på länder där 
utveckling behövs, till exempel USA och Kanada som jag ofta besöker. 
Nybildning är viktig men tillsammans med det är bibehållande också mycket viktigt, 
expansion som distrikt eller NGB bör uppmuntras vilket är tecken på tillväxt. Att uppmuntra 
länder att ta in yngre medlemmar, göra mötestiderna mer flexibla för att ta hänsyn till 
kvinnor som arbetar. I Afrika har tillväxten varit bra under de senaste två åren och jag ska 
fortsätta med min föregångare Oluyemisis arbete. 
IW växer i många europeiska och asiatiska länder. Tillsammans bör vi uppmuntra ND klubbar 
att bilda distrikt eller gå med i distrikt. 

• Jag skulle uppskatta att få veta om och när nya Charterbrev sänds ut 

• Charter får inte ges ut utan att avgift har erlagts 

• Under era resor om ni ser någon möjlig nybildning var snäll och meddela mig. Phyllis 
meddelar om någon ND klubb flyttar till distrikt eller bildar distrikt 

 
REDAKTÖR/MEDIEANSVARIG 
 
Man kom överens om att den tunga arbetsbördan skulle reduceras. Man kom överens om 
att alla elektroniska media saker skulle gå tillbaka till kontorer och 
redaktören/medieansvarige skulle endast behålla sin roll som redaktör. Det är mer än nog 
för en volontär att göra nyhetsbrev, rapporter och tidskrifter utan hela den extra bördan av 
webbsida, sociala medier och förväntan att sådana saker behöver ständig uppmärksamhet, 
uppdatering och svar. 
 
ORDFÖRANDE I STADGEKOMMITTÉN 
 
Ordförande i stadgekommittén sa att hon gick med IW 1998 och trodde aldrig att hon skulle 
komma så långt i organisationen. 
Hon lovade att hon skulle göra sitt bästa i sitt arbete med att serva medlemmarna. 
 
ADMINISTRATION 
 
Kontorstider. Man kom överens om att eftersom majoriteten av IIW styrelsemedlemmar bor 
i olika tidszoner i förhållande till UK så skulle det vara bra för dem att sätta kontorstiden 
tillbaka en timme för on-line mötena. Kontorstider 8.00 – 16.00 skulle prövas för att se om 
det blir större flexibilitet för styrelsen. 
 

0 UK +2 Europa +5 Asien +10 Australien +12 NZ 

08:00 10:00 13:00 18:00 20:00 

16:00 18:00 20:00   
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IIWs STYRELSE MÖTEN - THE BOARD) 
 
Det blir några förändringar i förhållande till IIWs styrelsemötes tider  vad gäller Verkställande 
Utskottets möte som ligger före. Alla anländer på tisdagen och stannar till fredag lunch. 
 
PRESIDENTENS PLANERADE BESÖK 
 
Presidenten har redan fått inbjudningar. Hon var angelägen att dessa skulle gå via IIW 
kontoret så att de kan föras in i kalendern. 
 
Det är viktigt att inbjudningarna gå genom NR i landet än genom en speciell klubb, distrikt 
eller individ. Länder som inbjuder Presidenten ansvarar för kostnaderna vad gäller 
presidentens vistelse så klubbar behöver därför kontrollera att det finns medel och vilja att 
betala ett officiellt besök. Man gav rådet till IIW presidenten att inte acceptera informella 
inbjudningar eller begära att komma till ett speciellt land. Det var helt och hållet upp till 
landet i fråga om det vill ha ett besök eller ej. Man rekommenderade också att länder som 
har haft många besök bör inte känna sig tvungna att göra en inbjudan årligen. 
 
CONVENTION 2021 
 
De tänkta LCC (Local Convention Committé) namnen hade föreslagits. Det påpekades att 
individer inte kan inneha mer än en IW position samtidigt så ett antal av individerna skulle 
behöva välja vilken roll de önskade ha eller stå åt sidan medan de genomför ett past 
president år. 
 
LCC skulle börja med att etablera ett bankkonto. IIW med att stå för dokumentära bevis för 
att om möjligt underlätta detta. 
 
IPP Kapila gav information om en föreslagen logga för Jaipur. Man föreslog att det skulle 
finnas fler att välja mellan. Hon kom sedan med de andra preliminära sketcherna. IIW ska 
kontakta Convention koordinatorn och informera om resultaten av IIW verkställande 
utskottets diskussioner. 
 
ANDRA FRÅGOR 
 

1. Budgetkalkyler från VUs medlemmar. Rapporter varje kvartal. Standardlista över vad 
man kan begära ersättning för så att Skattmästaren inte betalar för saker som är 
utanför individens rätt till ersättning eller dyrare än vad som är skäligt. 

2. FN representanter: hög ålder och behov av planering för oförutsedda händelser 
      Begäran om IIW protokoll. Det beslöts att de kan begära dess av NR. Gulru Erdier  
      hade begärt att hon temporärt gör uppehåll som FN representant. Karin Rivollet och  
      Beatrice Lombard ska informeras. 
3. KLUBB utveckling: meddelande om bildande till VU 

Meddelande om avsikt att ge råd åt NDC – ” mentormaterial” 
Uppmuntra nya klubbar att skapa facebook sida – billigare för dem och lätt åtkomligt 
för IW gruppen 

4. Olga Azarova: partnerskap med IIW 
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Eurokvinnor Forum 
Medgrundare av IW 
Administration att formulera brev att skicka i denna fråga 

5. Översättnings bank 
IIW gör en lista på de som kan översätta texter/saker (=items). Mall för reklam 
information som kan produceras på flera språk.  

6. Area Liaison Bank = ungefär en informationsbank att använda 
Involvera past presidenter mer? 

7. Stadgar & Handbok sid. 44 IIW får inte användas som huvudrubrik på klubb, distrikt 
eller nationella skrivelser. Behöver också inkludera elektronisk media registrering. 
MOTION. 

8. President och andra resor. 
Whiteboard och Email kalender för att registrera tidsschema. 

9. Kontor 
Mötesrum 
Att se över en omplanering av kontorsutrymmet för att inkludera mötesrum 

10. Banérarkiv 
Att skapa och visa upp banér på kontoret 

11. Klubbavgift till IIW 
12. VU-rapporter att tas utan uppläsning förutom IIW skattmästarens rapport 

Alla rapporter ska skickas in i god tid före mötet. 
13. Redaktör/Medieansvarig 
14. Möte med Board Directors i oktober 

Att undersöka möjligheten att flytta logi till något billigare, närmre centrala 
Altrincham. Inte möjligt i år eftersom man bokade redan förra året. 

15. Justera IIW – deadline 5 juli 
 
AVSLUTANDE ORD 
 
Gavs av President Chris 
 
TACKORD 
 
Gavs av vice president Phyllis Charter 


