
 
 
Rapport från 12:e European  Meeting i Stavanger, Norge 2018 
(översatt av Ingelög Wyndhamn, national representant 2018 -2019). 
 
Det 12:e European Meeting ägde rum i Stavanger, Norge 6 – 9 september 2018. Deltagare från 16 
länder möttes på fredags kvällen för middag på vårt hotell där alla presenterade sig och sina män. I 
detta sammanhang är männen ”Outer Wheelers” som har trevliga utflykter medan Inner Wheel 
medlemmarna arbetar hårt enligt ett två dagars agenda. I år lyckades vi hoppa över gåvorna till 
varandra – de tar för mycket tid – från varför vi är samlade. Istället samlade vi in ett frivilligt bidrag 
från var och en – vilket resulterade i 8,000 NOK, lite mindre än 1,000 Euro vilket gör det möjligt för 
Barnavdelningen på Stavanger Universitets Sjukhus att inbjuda Sjukhusclowner. Reklam för Inner 
Wheel! 
 
European Meeting började i Tours, Frankrike, för 12 år sedan och är ett årligt möte där 
rådspresidenter, national representanter ”vice och past” träffas för att uppdatera sig vad gäller 
information, inspiration och insyn i vårt vanliga Inner Wheel liv i Europa. Eftersom Europa har 
både gamla och nya Inner Wheel länder kan våra utmaningar skilja sig åt. Därför bör vi dela med 
oss av goda exempel. De av oss som har ställt upp som funktionärer på rådsnivå vet att det kan 
vara ganska ensamt på toppen – det är därför både givande och stödjande att dela både 
framgångar så väl som frustrationer med varandra. 
 
Frågorna som diskuterades efter ad-hoc grupperna hade arbetat med dem under ett år, var bland 
andra: Nybildning – hur får man nya medlemmar och hur behåller man ”gamla”, hur undviker man 
nedläggning av klubbar – möjliga nya motioner för Convention i Jaipur 2021 och internationella 
social projekt. Fråga er NR om våra diskussioner och få bra råd! 
 
På kvällarna träffade vi ”outerwheelarna”. På fredagen promenerade vi genom gamla Stavanger 
med dess små vita trähus, charmiga små trädgårdar och smala gator till en restaurant nere i 
staden. Emellertid var den stora finalen på lördagen när vi besökte ”Flor och Fjaere” belägen 20 
minuter med båt från hamnen – en unik ö mer eller mindre täckt av otroligt vackra blommor – 
ganska många tappade hakan flera centimeter när vi närmade oss ön! Efter en guidad tur genom 
blommor, träd och dammar åt vi vår middag – lika välsmakande och tilltalande! 
 
Vi bör nämna att European Meeting organiseras vanligtvis inte av ett lands råd utan av frivilliga 
som har deltagit i EM tidigare. Lokala Inner Wheel medlemmar och rotarianer hjälper också till!  
Samma sak hände i år – och vi är så tacksamma eftersom ingen av oss bor i Stavanger! Münster, 
Tyskland är nästa mötesplats precis innan European Rally i Rotterdam, Nederländerna i september 
2019. 
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