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PROTOKOLL (Sista VU mötet för verksamhetsåret) 
 
Måndag/tisdag 9:00 – 16:30 möte på Crest Court med observatörer närvarande. Arbete efter agendan. 
 
  Verkställande Utskottets möte – juni 2018. 
 
Möte för det fjärde verkställande kommittén på Crest Court Hotel, Church Street, Altrincham, Cheshire, UK 
med början 25 juni. 
Närvarande:   Kapila Gupta  President, ordförande 
  Chris Kirby  Vice president 
  Oluyemisi Alatise Immediate past president 

Azhagu Annamalai Skattmästare 
Phyllis Charter  Ordförande i stadgekommittéen 

Corinne Dalleur inkommande ordförande i stadgekommittéen  
Sandra Neretljakovic redaktör/medieansvarig 2017 -2018 
Elaine Hathaway administratör 
Alan Phillips inkommande administratör 
 
ÖPPNANDE AV MÖTET  
 
”God morgon och välkomna tillbaka till ännu ett men sista möte för 2017 -2018. Innan jag fortsätter med mötet 
vill jag delge er den tråkiga nyheten om IIWPP 1991-92 Isabel Mcknight förra veckan. 
En annan nyhet om död av NR Ute från Tyskland vilket inträffade strax efter att alla hade mött henne på 
Melbourne Convention. Det var sorgligt att få höra om DC326s (Indien) makes bortgång och också om maken 
till Vice ordförande Steward Margaret av LCC (Local Convention Committee). Vi hedrar alla som avlidit i hela 
världen, familj till IW medlemmar eller IW medlemmar och ber för dem.” 
 

- Ursäkter 
Inga 

- Protokollet från februari 2018 godkändes 
- Frågor som uppstår 
- Möten 

 
Måndag IIW Redaktör/MM och Alan Phillips möte med Alastair RMS (Public Relations and Media Company) vad 
gäller websidan. 
 
Besök från John Moss och Ian Wynn från RPG kl. 11:45 på måndag. 
 
Man föreslog att IIW öppnar ett NatWest konto i Altrincham för att slippa bankmöten i Stockport där de 
nuvarande kontona finns. 
 
Man kom överens om att det skulle vara klokt att ta tillbaka pengarna i norska kronor innan Brexit eftersom 
man gissade att £GBP skulle bli svagare som en följd av ändringarna i UKs ekonomi på grund av utträde ur EU. 
 
RAPPORTER 
 
Presidenten: 
Sammandrag av presidentens tal: 
”Under dessa 363 dagar från 27 juni 2017 till 25 juni 2018 var jag antingen på resa eller deltog i IW 
arrangemang i andra länder, oförglömliga stunder med känslosamma ögonblick och IW-sången som används på 
alla nivåer. Täckning i både tidningar, TV intervjuer. Efter Convention några dagar hemma med arbete med E-
bulletin, Magasinet etc. Resa till Italien och Kroatien, mycket välplanerade besök, ett 40-års jubileum för Bari 
IWC och deltagande vid signeringen av kontrakt mellan D 210 & D191, Kroatien för mikro kredit service. Alla 
dessa klubbar har unga yrkesarbetande kvinnor som presidenter vilket ingav hopp för framtiden och ger 
signaler om att man kan arbeta och ändå vara medlem i IW. 
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Kroatien – Split & Dubrovnik 
Mottogs av redaktör Sandra och henne klubb Split IWC. Gjorde olika besök och kom till Dubrovnik där vi 
besökte ett centrum för barn fysiskt handikappad.  Medlemma från Banja Luka IWC (Bosnien Hercegovina) 
deltog på kvällen. 
 
IW USA 
Inbjuden av NR i D 519 att delta i en ceremoni i Sacramento.  IW i USA entusiastiska att bilda nya klubbar och 
promota IW. 
 
Jag har lärt mig mycket situationen runt om i världen. Tack för allt stöd från VU speciellt med Convention. Det 
var stor hjälp att jag var Skattmästare vid Convention 2015 för att lyckas med Convention 2018. Klubbarna har 
gjort mycket. Det var ett fantastiskt år som 50:e IIWP och att resa till 23 länder och naturligtvis det 17:e 
Convention i Melbourne.  
Reklam för IW var det viktigast under mitt år och alla har gjort sitt bästa genom TV intervjuer, media reklam, 
banér, golvdekorationer, halsdukar etc. 
 
Kort med budskap och E-bulletiner vilket introducerades för första gången har fungerat bra. 
Totalt 6 E-bulletiner skickades ut förutom det årliga Magasinet. Face Book kommunikation under mina resor 
uppskattades av medlemmarna. Min betoning av träning på alla nivåer har också praktiserats och bör 
återkomma regelbundet. 
 
Tack till alla i VU, Boarden och administrationen för stöd och support vilket gjorde Business Sessionerna på 
Convention lätta. Mitt första officiella besök började i D 322 och deras fyra års långa problem har nu lösts. 
Distriktet fungerar bra och de har besatt alla funktionerna. Rapport från D 343 & D 344 att de nu fungerar bra 
och gör mycket gott i sin region. 
 
Vice presidenten- FN & Klubbar utan distriktshörighet 
 
VICE- PRESIDENTENS RAPPORT TILL IIW STYRELSE 
JUNI 2018 
Sammandrag av rapporten 
 
Roligt att sammanarbeta med FN representanterna och se deras engagemang. Jag har uppmuntrat dem att 
endast rapportera de möten de deltagit i för IIWs del.  
Tillsammans med redaktör Sandra har jag nu ordnat med en plats på IIW webbsida att publicera varje FN 
rapport som verkar lämplig vilket ger medlemmarna större tillgång till information. 
Gülru Erdier, ny FN representant följer med antingen Karin Rivollet eller Béatrice Lombard på möten i Geneve. 
Vice presidenten ansvarar för att mötesdeltagandet delas upp så rättvist som möjligt. 
Dessa villkor har FN representanterna beslutat tillsammans om: 

1. Alla IIW FN aktiviter går genom IIWVP 
2. Ingen direkt kontakt mellan klubbar eller medlemmar vad gäller IIWFN. Allt genom IIWVP. 
3. När schemat för Geneve mötena publiceras sänds de till VP 
4. VP ger varje Rep. ett tidsschema för att delta i mötena. Varje Rep skriver en kort rapport. 
5. Béatrice L. och Karin R. ska sätta in Gürlu i arbete med start vid FN mötet i maj 2018. 

De lovar att vara välorganiserade och produktiva för IIW genom sitt arbete. 
 
En fantastisk erfarenhet när jag deltog i mars i New York CSW62 (Commission on the Status of Women) 
konferensen med Martine Gayon. Mer än 4,300 representanter från över 600 medborgarrörelser deltog. Mötet 
fokuserade på ”utmaningar och möjligheter att uppnå jämnlikhet mellan könen och att ge möjligheter för 
kvinnor och flickor på landsbygden”. 
Mötena varade mellan 1 1/2, 3 och ibland 5 timmar. Vi deltog i följande: 
DAG 1 

1. Arbete och strategi mot terrorism: befordra kvinnors ledarskap och deltagande 
2. Föra fram kvinnors deltagande i politik 
3. Digitalt könsvåld och verbalt hat 
4. Rikta uppmärksamhet mot: få slut på våld mot kvinnor och flickor 
5. Ta itu med sexism: tala, förhindra, samarbeta 
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DAG 2 

6. Framföra som En 
7. Möte med general sekreteraren vad gäller CSW 
8. Kön och identitet -ungdomar 
9. Könsbaserat våld 

 
DAG 3  

10. Varje kvinna, varje barn överallt 
11. Modernt slaveri 
12. Kvinnor i ledarroll 
13. Få slut på sexuell exploatering och missförhållanden 

 
DAG 4 

14. Lämna ingen bakom  
15. Mänskliga rättigheter, Kön och Trafficking med människor 
16. Möjliggörande principer för kvinnor 

 
DAG 5 

17. NGO statur för kvinnor 
18. Kvinnor i Media och ME TOO 
19. Sex trafficking 
20. Support för inhemska kvinnor i ockuperade och krigshärjade områden 

Både Martine och jag lärde oss mycket jag skickar till Sandra utvalda delar från konferensen för publicering på 
hemsidan. 
 
Följande rapporter har emottagits av FN representanterna. 
 
REPRESENTANT MARTINE GAYON 
 
 Kommissionen om Befolkning och Utveckling 
 51:a sessionen, New York, 9 – 13 april 2018. 
Temat för året var ” Hållbara städer, mänsklig mobilitet och internationell migration”. Mer än 4 miljarder 
människor bor i städer jämfört med ca 750 miljoner 1950. Antalet migranter har ökat från 160 miljoner 1994 till 
258 miljoner idag. 
Senast 2015 kommer 70 % att bo i städer av olika skäl, familj, utbildning, konflikter. Ökningen av slumområden i 
storstäder (mer än 10 mil.) i Asien och Afrika där man inte äger sitt boende lyftes. Med hjälp kan migranter 
skapa hållbara ekonomier. UNPFA (United Nations Population Fund) betonade att ca 65 mil. hade tvingats flytta 
2017.  
Consensus uppnåddes inte så texten ”Hållbara städer … etc.” drogs tillbaka. Kommissionen godkände följande: 
Temat för 53:e sessionen 2020 blir ”Befolkning, livsmedelsförsörjning, näring och hållbar utveckling”.   
 
GENEVE 
 
REPRESENTATANT GÜRLU ERDIER 
SESSION 78 15:e maj 2018 (Förkortat) 
 
ANGOLA RAPPORT 
Barnäktenskap, trafficking med kvinnor och barn, tidiga giftermål (omkring 13 år), oönskad graviditet och HIV 
var de viktigaste ämnena. 
Datainhämtning system: Angola regeringen har stora problem med barnäktenskap, oönskad graviditeter. 
Barnmorskor (fler än 100 000) ansvarar för och registrerar födslar. 
Sjukvårdssystem för HIV: Regeringen ger fri sjukvård 
Utbildning: Gratis obligatorisk skolgång i 9 år. 
Utbildning av kvinnor i Angola: Speciella träningsprogram organiseras med NGOs (Non Governmental 
Organisation) speciellt i landsbygden. 
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Regeringens prioritet vad gäller kvinnor och barn: Familjeplanering, vaccination, assisterad förlossning, vård av 
nyfödda 
Initiativ för att förbättra barns rättigheter: Polis utbildas i barns rättigheter tillsammans med  länder i Afrika där 
portugisiska talas och med UNICEF. 
Kvinnlig könsstympning: Regeringen har ett strikt straffsystem men KKS tillämpas på landsbygden i små byar. 
Religiös frihet: en kommitté som stödjer kyrkor som hjälper kvinnor och barn med utbildning 
 
ALGERIET RAPPORT: en halv dag -  den 16 maj 
(Förkortat) 
 
Rekrytering till armen av pojkar under 18 fortsätter trots att regering har stränga straff för det. 
Civila grupper ute i byarna rekryterar pojkarna. Kontrollen där är omöjlig. 
Problem med syriska flyktingar. Algeriet en av de största mottagarna. Flyktingarna får fri skola och sjukvård. 
Kapaciteten räcker inte till. Behöver internationell hjälp. 
En kostnadsfri linje för barn i svårigheter finns. 
Regeringen tillsammans med imamer arbetar för att förklara islam och dess budskap om fred. Bekämpar 
terrorgruppers manipulation av ungdomar. 
 
REPRESENTANT KARIN RIVOLLET 
78:e sessionen, Geneve maj 2018 (Förkortad) 
 
Argentina 
14 milj. under 19 år, 30 % boende i Buenos Aires.  Staten ger 9,8 milj. riktat till barn och ungdomar. 
”Jag ska gå i skolan” programmet syftar till att minska antalet ”drop-outs” speciellt i slummen. 97,4 % går i 
skolan vid 5-års ålder. Nya lagar införts för att lagföra ungdomsbrottslingar. Ett program för att förhindra våld 
mot minderåriga, speciellt flickor 15 – 17 år. 
 
Framgångar sedan senaste folkräkningen men bekymmer med decentralisering som leder till skillnader mellan 
provinserna. Svårt att etablera och övervaka datainsamling på landsbygden. Nedsmutsning från gruvindustrin 
ett problem. Självmord bland ungdomar på ungdomsfängelser ett stort problem.  Bestickning och straffrihet 
bland poliser anklagade för våld problematisk. Skillnader i bidrag vad gäller Buenos Aires området och 
landsbygden. Ca 10 % av alla födslar (speciellt unga mödrar) registreras inte trots nya mobila enheter för detta. 
20 % av dödligt våld (ålder 15 – 19 år) beror på tonårsgraviditeter.  Amning uppmuntras för att förhindra 
diarréer och övervikt. 
 
Ett nytt program för gatubarn att genom att delta i aktiviteter och få stöd bli självförsörjande är framgångsrikt. 
 
Norge 
 
Befolkningen 5,3 milj. varav 18,8 % under 14 år och 15,0 % över 65. Revision av en lag som reglerar legala krav 
mellan föräldrar gällande samarbete mellan barn och föräldrar. Uppföljning av barn placerade i fosterhem och 
en revidering av lagen för att betona barns rättigheter gentemot föräldrar. 
Budget till kommunerna med inriktning mot barn och jämnställdhet har ökat med 19 % från 2013 till 2016 
vilket resulterat i ett minskat antal fall hos socialarbetarna. Hänsyn tas till regionala skillnader vid utdelandet av 
medel. 
 
I 90 % av kommunerna finns ungdomsråd. De är framgångsrika. Det skapas jourer (SOS byar) för barn från 
minoritetsgrupper.  
CRC (Committée on the Rights of Child) bekymrade  över: 

1. Migrantbarn löper 4 ggr större risk att tas från föräldrar därför söker dess föräldrar inte hjälp. 
2. Antalet ensammankommande barn  
3. Barn med ADHD och andra liknande problem utbildas inte utan roas. Speciellt flickor utsätts för våld. 

 
 
WIEN 
REPRESENTANT CEJA GREGOR 
4:e april möte om Hållbar Utveckling (Förkortad) 
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Syftet med mötet att förbereda ett uttalande om ”Stadens Utveckling och Hållbara Städer” inför möte med 
NGOs i Geneve. 
 
SLUTSATS 
Utvecklingen av städerna viktig för att uppnå de mål som sattes i FN 2030 Agenda. 
 

• Fullgod levnadsstandard (mat, bostad och kläder), fullgod social säkerhet, hjälp och beskydd 

• Ingen diskriminering vad gäller ålder, bostad, sjukvård, social service 

• Högsta möjliga standard vad gäller hälsa, ett värdigt liv 

• Skydd från all slags mental och fysisk vanvård 

• Hel och aktiv del i det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet och i beslut vad gäller det egna 
livet 

 
RAPPORT från KOMMISIONEN OM BROTTSFÖREBYGGANDE OCH RÄTTSKIPNING 2018. Syftet med eventet: ATT 
GÖRA UNGA MÄNNISKOR MEDVETNA OM OCH SKYDDA DEM FRÅN FARORNA MED CYBERSPACE. 
Nyckelordet är NOLLTOLERANS 
 
REPRESENTANT ULRIKE NEMLING 
 
RAPPORT (Förkortad) CND ( Kommissionen om droger ), Wien 12 – 18 mars 2018 
Ambassadör Alicia Buenrostro Massieu, Mexiko ledde förhandlingarna som behandlade bl.a. kampen mot 
syntetiska droger, skydd av barn, förstärkning av kampen mot droger i skolor, åtgärder att förhindra överföring 
av HIV mamma – barn.  
 
CND är den centrala sektionen inom FN mot droger. Dess beslut ger ledning till medlemsstater och övriga 
länder. Svåra förhandlingar runt migrationen. Ordförande gav en förkortad version sista dagen som antogs 
enhälligt. Ryssland protesterade efter beslutet. 
Mänskliga rättigheter är centrala för CND men exempel på tvångsbehandling, internering, dödsstraff visar att 
mycket arbete återstår. 
 
Civila företrädare hade möjlighet att träffa delegationer och uttryck åsikter. De ordnade också sido- möten där 
frågor som inte kan lyftas i mötet tas upp t.ex. försvarare av mänskliga rättigheter och det förskräckliga 
drogkriget på Filippinerna. Dessa insatser har haft positivt inflytande på FNs drog policy.  
 
Kanada deklarerade igen att de tänker reglera cannabismarknaden eftersom förbud inte har hjälpt.  
Planerar att ha mobila enheter för att förhindra överdosering. Överdoskrisen i USA bekymmersam. USA 
fokuserar på lagföring. 
 
Darknet marknader är plattform för droghandel. 2/3 av handeln på Darknet är drogrelaterat. Verkar öka. 12 
nya psykoaktiva substanser ska placeras under internationell kontroll. Sex fentanyl derivater ska också placeras 
under kontroll på grund av flera dödsfall vid överdosering. 
 
Session om Cryptovalutor, Cyberbrott och Inverkan på Kvinnor 
Organiserad av Israels regering, Soroptimist International, Kommittéen om Kvinnans Ställning Wien och 
Kvinnors Internationella Zionist Organsiation. (Förkortat) 
 
Ziv Wiener, professor vid Hebrew University of Jerusalem var första talare. 
Nya valutor, artificiell intelligens introduceras och skapar nya finansiella modeller. Vissa av dessa teknologier 
blir plattformer för illegal pengatvätt, terrorist finansiering, illegala marknader för varor och tjänster. Det finns 
tusentals cryptovalutor, billigare, snabbare, mindre reglerade och kontrollerade. 
Omöjligt och oklokt att stoppa utveckling av ny teknologi. Bästa strategin samarbete på internationell nivå 
mellan regeringar och regulatorer för att nå en bättre och snabbare lösning. 
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Sophie Chock, Wiens Universitet. 
Blockchainteknologi (information som kan distribueras men inte kopieras) kan användas i kriser och ger kvinnor 
och flickor möjligheter. FN Kvinnor har uppmärksammat detta och sjösatt Blockchain-projekt för att säkerställa 
identifiering. De är pålitliga källor när regeringar inte gör detta. 
Baksidan är typen av data som används: biometriska indikatorer (fingeravtryck, hornhinneskanning). Många 
juridiska frågor uppstår t.ex. vem är ansvarig för dataskyddet? 
 
Martin Kreutner, dekan vid den Internationella Antikorruptions Akademien 
Digitalisering, data, block chain och bitcoins, invasiv analys är den fjärde industriella revolutionen. Är det en 
chans, en utmaning eller ett hot? Kommer det att bidra till jämlikare samhälle eller vidga klyftorna? Är det ett 
medel omöjligt att spåra för de kriminella eller ett medel att bekämpa t.ex. trafficking, korruption, 
massförstörelsevapen, organiserad brottslighet? 
 
Skattmästaren (Förkortad) 
 
De flesta distrikt och klubbar skickad in avgiften i tid men några var sena, så sena som till och med juni. Board 
Directors hjälpte till och påminde sina Klubbar utan distriktshörighet (ND klubbar).  
Framgångsrikt med ”mailshot” (= diverse post, broschyrer, protokoll, nomineringshäften etc.) till klubbar i 
Indien, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Singapore och Bangladesh.  
Inbetalning av för ”små” betalningar (beroende på svårighet att veta bankavgiften) har minskat. Från och med 
januari 2018 måste bankavgiften delas mellan sändaren och mottagaren. 
Board Directors har besökt många ND klubbar och gjort IIW uppmärksam på klubbar som fungerar men inte 
registrerats. IIW medlemskap avgift har betalts för NGOs vid FN och Martine Gayon har ersatts för sin vistelse 
vid FN. 
 
De ND klubbar som varken svarat eller betalt sina avgifter för 2017 – 2018 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. 
 
Statistiken till mitten av juni är följande: 
Antal länder: 99 
Antal distrikt: 175 
Antal klubbar i distrikt: 3 949 
Antal klubbar utan distrikttillhörighet: 76 
Totalt antal klubbar: 4 025 
Antal medlemmar: 107 451 
 
Revisionen kommer att vara klar senast juli/augusti 2018. 
 
Större delen av utgifterna för 2017 – 2018 har fallit inom budget. Några poster har överskridit sin budget. 
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Jag presenterar en redovisning med totalen av Utgift/Köp mot Inkomst månadsvis. Detaljerad Inkomst & 
Utgift presenteras vid budgetmötet i oktober. 
 
Detaljer om Utgifter/Köp: 
 
Publiceringar: 

• £ 30,791.60 har använts. Budgeterade £ 58,000. (£ 8,000 avsatt för GBM(=General Board 
Meeting) protokoll och £ 50,000 för Newsletter och mailshot) inkluderande tryckning och 
försändelse av GBM protokollen, finansiella rapporter och tryckning & försändelse av ”Mailshots”.  

• £1,731,50 istället för £5,000 för tryckning och papper. 

• Directories ….£10,234 har använts av budgeterade £15,000. 
        Logi: 

• Hyrespengar inkluderande mötesrum på HQ £5,412 av budgeterat £7,000  

• Taxa ….£194.90 av budgeterade £6,000 

• Reparation & service ….£75 av budgeterade £750 
Administration: 

• Löner & Försäkringar…….£51,330.54 har använts av budgeterade £70,000 

• Märken & Regalier (inklusive MG Awards) … budgeterat £600 men £962 har använts. Måste 
budgetera mer nästa gång. 

• IW presidentens utgifter …£21,289.16 har använts av budgeterade £20,000. Överskridits med 
£1,289.00 vilket beror på höjningar av priset på flygbiljetter, bränslekostnader, anslutande flyg.  

• Rekommendation att vi tillskjuter £2,000 inför nästa budget eftersom resor från Australien 
kommer att bli dyra. 

• IIW vice presidents utgifter …£469.51 har använts av budgeterade £3,00. 

• FN representanters utgifter, besök på FN by IIW presidenten, IIW vice president & NGOs (Non 
Governmental Organisation = icke statlig organisation)avgifter ….£5,320.82 av budgeterade 
£5,000. FN rep. Martine Gayon ersattes för resa och hotell och medlemskap i NGO har betalts. 

• Verkställande utskottet …£11,772.40 av budgeterade £25,000.  

• GBM …£32,255.40 av budgeterat £30,000. £2,255 över budget. Ett extra belopp bör budgeteras i 
framtiden. 

• Nybildning/Klubbar utan distriktshörighet…£1,241.09 använts av budgeterade £4,000 

• Nybildning/Rotary Convention ….£2,000 som inte använts 

• Tryckning och papper ….använt £1,731.50 av budgeterade £5,000 

• Hyra och underhåll av kontorsmaterial….£2,703.24 använts av budgeterade £4,500 

• IIW Webbsida & Databas … Beslut att uppgradera Webbsidan gjorde att budgeterade £20,000 inte 
räckte. Kostnaden blev £31,200.00. Varje månad betalas £1,650 till RMS. 

• Utgifter för datorer….£3,742.35 av budgeterade £10,000 

• Revision & Bokföring …£3,599.00 budgeterade £6,000. Återstår att betala för revision 2017 – 
2018.  

• Valsedlar …..£4,620 av budgeterade £5,000. 

• Skadeförsäkring ….£800 av budgeterade £1,000. 

• Bankavgifter…..£2,936.34 av budgeterade £1,200 beroende på ändringar i bankens policy. 

• Övrigt/allmänna utgifter……£930.99 av budgeterade £1,000. 
 
Följande kategorier har gått över budgeten 

a) Märken & Regalier inklusive MG Awards 
b) IIW presidentens utgifter 
c) FN 
d) Board Meetings 
e) Bokföring 
f) Bankavgifter 

Allt annat är inom budget och några har inte använts. Bör fördela om där det behövs. 
 
INKOMSTER 
Siffrorna som redovisas är baserade på inkomstuppgifter till och med maj 2017. 

1. Medlemsavgifter - £367,399.49  
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2. Försäljning av Directories - £6,572,00 
3. Försäljning av Stadgar & Handbok - £12 
4. Belopp från ersatta Charterbrev - £289.34 
5. Belopp från MG Awards - £400.00 
6. Belopp från märken och regalier - £40.00 
7. Övrigt - £676.55 

 
CONVENTION 

 £135,487.99 har lagts ut för Conventionutgifter 
 Den lokala Conventionkommittéen har skickat in redovisning för inkomster/utgifter till 30 april 2018. 
 Convention inkomster och utgifter presenteras med den finansiella rapporten för 2017 – 2018 vid 

GBM i oktober 
 Convention i Melbourne är en av de bäst organiserad under Val Corvas ledning. Alla mycket nöjda. 

 
Några observationer att ta upp 

➢ Utgifterna för FN rep. bör tänkas igenom och meddelas berörda 
➢ D 341 och D 344 i Pakistan oklart var gränserna går. Bör utredas. Oklart varifrån pengar har kommit.  
➢ Om en ”gammal” klubb uppstår igen, mitt i verksamhetsåret, betalar de hel- eller halvårsavgift? De 

betalar från och med de börjar fungera igen. 
➢ Klubbar i Ungern, Kecskemet och Mateszalka, framhåller att de inte har fått/haft kontakt med IIW. Bör 

kontrolleras. Har inte betalt under de senaste två åren. 
➢ Bokföringen blir klarare om erhållna pengar krediteras eller deponeras i HSBC och spenderade pengar 

debiteras eller transfereras från Natwest kontot. 
➢ Klubbar i GB&I sänder in små summor t.ex.£1.75. Jag har sänt kvitton på dessa. Bättre om klubbarna 

betalar allt i en klump. 
➢ Be klubbar i GB&I att beställa sina Directories genom sin organisation eller distriktsskattmästare. 
➢ Betalning erhållen för 11 medlemmar £38.50  från Bulgarien för VARNA ODESSOS IWC (en klubb utan 

distriktshörighet) den 14:e mars 2018. Varken NR eller DC i D 248 kände till detta. 
➢ £1,650 betalas varje månad till RMS – kan kanske reduceras 
➢ £86.03 mottagits den 30:e april 2018 från YANA-ODESSA, inga detaljer, att diskuteras vid mötet 

 
Det exakta överskottsbeloppet blir klart efter att alla räkningar från 2017 – 2018 betalts. Jag inleder nu mitt 
tredje år som skattmästare och lovar att göra mitt allra bästa. 
 
  
Annexure  1 
INKOMSTER/UTGIFTER – MÅNADSVIS 

HSBC Natwest Total HSBC Natwest Total

July £646,48 £0,00 £646,48 £1 156,63 £58 248,72 £59 405,35 -£58 758,87

August £6 828,25 £507,51 £7 335,76 £209,75 £42 392,90 £42 602,65 -£35 266,89

September £22 576,59 £370,00 £22 946,59 £185,59 £11 139,11 £11 324,70 £11 621,89

October £279 233,50 £53 785,50 £333 019,00 £1 335,03 £46 380,69 £47 715,72 £285 303,28

November £58 889,41 £14 243,70 £73 133,11 £291,83 £64 391,65 £64 683,48 £8 449,63

December £15 772,00 £3 734,00 £19 506,00 £361,19 £68 931,58 £69 292,77 -£49 786,77

January £1 514,00 £847,75 £2 361,75 £239,34 £14 275,74 £14 515,08 -£12 153,33

February £13 593,66 £698,50 £14 292,16 £294,26 £14 059,54 £14 353,80 -£61,64

March £4 381,61 £609,00 £4 990,61 £376,33 £62 893,41 £63 269,74 -£58 279,13

April £1 935,05 £175,00 £2 110,05 £1 156,21 £22 562,19 £23 718,40 -£21 608,35

May £597,15 £462,25 £1 059,40 £271,13 £20 412,95 £20 684,08 -£19 624,68

June £0,00 £0,00 £0,00

£49 835,14

Income Expense
Month Income Vs Expense

 
 
Immediate Past President – Webbsidan, Kommunikationer and Nybildning 
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Rapport om nybildning mellan februari och juni 2018 – IPP Oluyemisi Alatise (Förkortad) 
Rapporten om nybildning de senaste tre månaderna visar ökning av medlemmar genom Charter ansökan och 
nedgång i nedläggningar. Följande länder ansökte och det blev totalt 58 nya klubbar: 
Indien  30 
Bangladesh  4 
Filippinerna  6 
N Cypern  4 
Italien  3 
Pakistan  4 
Frankrike  2 
Ukraina  2 
Belgien  1 
Australien  1 
Serbien  1 
 
Det är värt att notera att medlemskapet ökar i Indien jämfört med många andra länder. Intresse att bilda 
klubbar i Ukraina, Serbien. Unga yrkesarbetande i Australien, det går bra i Pakistan och Bangladesh. Nigeria 
växer och även Malawi och Mombasa. Misslyckades att skapa klubb i Sydamerika. Hoppfullt med Bahrain. 
 
Men ett stort antal nedläggningar – 28 stycken - i andra länder där nya klubbar inte bildas.  
Great Britain & Irland 15 
Norge   2 
Nederländerna  3 
Australien  2 
Kanada  1 
Indien  1 
Rumänien  2 
Danmark  1 
Sverige  1 
Melbourne Convention ett bra tillfälle för nybildning genom vänskap. En klubb utan distrikthörighet fick 
kontakt med sin BD. 
Slutligen har det varit tre fantastiska år där vi kunnat promota vänskap, kittet som binder klubbmedlemmarna. 
En påfrestning i vänskap kan leda till disharmoni och jag ber om tolerans för våra svagheter. Inner Wheel är en 
internationell organisation och vi bör ta vara på styrkan i mångfalden. Jag önskar er alla ett framgångsrikt år. 
 
Ordförande i Stadgekommittéen – Stadgar (Förkortat) 
 
Veckor fulla av arbete sedan februari och Convention. Roligt att få ansikten på namn. BD var väl förberedda för 
att motioner och sekondera motionerna och amendments. 
Av 8 Motioner presenterade av IGB (International Governing Body) – 7 ja, 1 nej 
Av återstående 11 Motioner – 4 ja - 1 med amendment och 6 nej med 1 Motion som drogs tillbaka efter att 
amendment fick ja. 
Den allmänna Motionen fick nej. 
Motion 19 från Frankrike och Italien drogs tillbaka. Guidelines nu tillbaka till ursprunget som säger att all 
canvassing som ber om röster är förbjuden vare sig via brev eller på något annat sätt och resulterar i 
diskvalificering av kandidaten. Canvassing förbjuden från 1:e december till och med 31:a mars. 
Stadgar& Handbok går nu i tryck efter många korrekturläsningar. 
 
De dagliga frågorna har täckt en rad olika områden: 
Klassificering av avslutande av medlemskap till att avgå och åter gå med 
Bekräftande att en ny medlem inte behöver ha Rotary anknytning 
Bildande av en ny klubb av en medlem som är klubbfunktionär och önskar blir Charter president. 
Kan män få MGA? 
Pakistan få upplysningar om NGB (National Governing Body) 
Bekräftelse om blanketter för hedersmedlem finns 
Fråga om en klubb inom ett distrikt kan välja att bli icke distriktshörigt. 
Bekräftelse att Motion 19 drogs tillbaka och Canvassing Guidelines 



10 
 

D 341 Pakistan – distriktsgränser skapar problem 
Frågor om Bye-laws från Australien, Filippinerna, Norge 
Australien Verkställande antaget via mejl 
Norge – vill ta bort ISO och ersätta med vice presidenten.  
 
Filippinerna – Frågor 
IIW informerats att D 386 fungerar igen och klubbarna som ville gå ur distriktet godkändes inte av Filippinernas 
NGB. Avgifter erläggs genom rådsskattmästaren. 
 
Europea klubbar 
Genom att lägga till ordet Europea blir inte klubben eller dess medlemmar annorlunda än andra 
klubbmedlemmar. Användandet uppmuntras inte. 
 
D322 Sri Lanka 
Ingen officiell information har mottagits vad gäller NR hitintills. 
 
Upplägg av Convention 2021 – vägen framåt 
Convention kan inte förlängas men väl struktureras om. Medlemmarna önskar mindre tid i Business Session –
en dag. Önskan om Workshops i små grupper, träning, nätverkande, symposier. Bör vara mer internationellt. 
Alla tre IIW presidenterna deltar och leder workshops etc. 
 
Redaktör/MM 
Under mötet arbete med färdigställandet av 2017 – 2018 magasinet och med webbsidan. Några få ändringar.  
Redaktören bekräftade att funktonen har blivit mycket tidskrävande och mer än en volontär kan göra. IIW 
styrelsen bekymrad. Något behöver göras. Nästa Styrelsemöte tar upp det. 
 
ANNAN KORRESPONDENS 
Ansökan från Varna Bulgarien att bilda ND klubb Odessos. Bulgarien har Distriktsklubbar. Ansökan inte 
behandlad. 
 
Begäran från Mexiko om katastrofhjälp. Tillvägagångssättet för katastrofhjälp är att landet i fråga öppnar ett 
bankkonto. IIW informerar sedan om bank etc. till de som vill bidra. Mottagarlandet måste redovisa med bilder 
för att visa vad pengarna har gått till. 
 
Ratificering av namnbyte från St Augustine. Godkänd. 
 
Ratificering från IWC Veghel till Veghel-Uden, Nederländerna. Godkänd. 
 
Delning av distrikt Nigeria – möjlig återanvändning av nummer 912 vid delning av distrikt 911. 
Nigeria behöver sända in karta till IIW för kontroll och godkännande av IIW styrelsen över föreslagna delningen 
och en lista på klubbarna i varje område som visar vilka stannar kvar i D 911 och vilka ingår i det nya D 912 
 
CONVENTION UPPDATERING 
Feedback och räkenskaper från Convention 2018 arbetar man med. 
Convention 2021 – rekonstruktion av upplägget. 
 
ÅRLIG STATISTIK 
Se skattmästarens rapport 
 
KONTOR/ADMIINISTRATION/PAPPERSARBETE 
Margarette Golding Awards 
 
RAPPORT FRÅN ADMINISTRATÖR 
RMS har gjort ett styvt arbete med webbsidan, magasinet, tryckningen och distributionen av de nya Stadgar & 
Handbok och protokollet från Convention. 
Alan börjar på heltid 1 juli och Elaine tar halvtid. Ett kontrakt ska sättas upp och implementeras när Alan har en 
bättre idé om vad arbetet innebär. 
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Priser för Stadgar & Handbok 2018 och Directory för översyn 
Fastän tryckkostnaderna har varit ganska konstanta så är det frakten som kostar och går med förlust på varje 
sak som skickas. Priset på S & H och Directory ska höjas lite för att täcka detta. Nya priser från november. 
Directory - £7.00 
S & H - £2.50 
Föreslaget av Chris Kirby, sekonderat av Phyllis Charter. Enhälligt godkänt. 
 

• ERHÅLLNA PROTOKOLL 
 

Bangladesh 345 Distrikts kommittéen 3 mars 2018 

   

Indien 2nd Assoc Möte 7-8 feb 2018 

   

Italien Rådsmöte 23 feb 2018 

Nigeria Rådsmöte 27 sept 2917 

Norge Styrelsemöte Jan 2018 

Sverige Rådsmöte 24-25 mars 2018 

   

Mexiko Dist 418 Dist 418 Motioner 22-24 mars 2018 

   

   

Cypern Dist 96 18 Jan 2018 

Egypten & Jordanien  31 mars 2018 

Grekland  

10 feb 2018 

 
 
ANDRA FRÅGOR 
Beslöts att fortsätta trycka i Indien. Kostnadsbesparande och effektiv leverans. Detta inkluderar Indien, 
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia & Singapore. 
 
Man kom överens om att funktionen som redaktör/medieansvarig har blivit för tung. IIW kontoret tar hand om 
Mediedelen och redaktören koncentrerar sig på rollen att samla in kopior och foton för artiklar och bidrag till 
det årliga magasinet. 
 
AVSLUTANDE ORD 
 
President Kapila avslutade mötet och tackade alla. 
 
TACKORD 
 Vice president Chris Kirby tackade. 
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