
     
 

Kära DISO! 

 

En riktigt god fortsättning på det nya året. Ett halvår har gått av vårt år som RISO och DISO. 

För min del har det varit en del arbete med översättningar av protokoll från International Inner 

Wheel och av rådsårsprotokollet från SIWR:s möte i Västervik i november. 

 

Nationalrepresentanterna fick brådskande skrivelser från IIW angående användandet av 

loggan och ”canvassing” att översätta och vidarebefordra så snabbt som möjligt.  

I det senaste IIW protokollet fanns den ekonomiska redogörelsen och där redovisas ett litet 

överskott för året. Man planerar att lägga in en Ofta Förekommande Frågor på IIW websidan. 

För att hålla nere kostnaderna planerar man att hålla ett möte genom elektronisk 

kommunikation i februari. Positivt att läsa om hur IIW skattmästaren är medveten om vikten 

av att vara försiktig med medlemmarnas pengar och försöker spara där det går. 

 

I mars kommer Sessionen för Kvinnors Ställning att hållas i Wien rapporterad Ceja Gregor 

Hu, vår NGO (Non Governmental Organisation) representant i Wien. 

Martine Gayon, NGO representant i New York, meddelade att två nya ämnen valdes för 

sessionen 2019 nämligen rättigheter till socialt skydd och rättigheter till utbildning.(se IIW 

protokollet) 

Singapore, Frankrike, Italien, Nepal, Grekland, Tyskland har fått en ny klubb var och Indien 

har hitintills rapporterat in tio nya klubbar. I Pakistan har två nya distrikt bildats. 

I Storbritannien & Irland har tjugotvå klubbar lagts ner vilket är bekymmersamt.(se IIW 

protokollet) 

 

Vår organisation har precis firat Inner Wheel Dagen och nu är det nya intressanta saker på 

gång. 

• Den 5 – 7 april är det ”Women for Europe” på ön Syros, Grekland. Programmet finns 

på hemsidan och det verkar spännande. 

•  27 – 28 april är det rådsmöte i Skellefteå. De inkommande distriktspresidenterna och 

inkommande vice rådspresident inbjuds att delta som adjungerade. 

• Den 11 maj firar Filipstad IWC 70 års jubileum. Roligt att Sverige har en så gammal 

klubb som är livaktig. Inbjudan och program kommer snart att finns på hemsidan. 

• ”Bridging the Baltic Sea” går av stapeln 24 – 26 maj i Vilnius. Program och 

anmälningsblanketter till arrangemanget (middag fredagkväll, utflykter lördag och 

söndag) finns på hemsidan. Vän, partner, make är välkommen att delta. 

• ”European Meeting” (inklusive en halv dag för Nordic Meeting) är förlagt till 

Münster, Tyskland mellan 9 – 12 september. Där deltar vår nationalrepresentant och 

rådspresident. 

• ”European Rally” i Rotterdam, Nederländarna äger rum 13 – 15 september. Program 

och anmälningsblankett finns på hemsidan. 

Jag önskar er en trevlig och givande vår och hoppas att vi träffas vid några av evenemangen. 

Varma Inner Wheel hälsningar  

Ingelög Wyndhamn, Nationalrepresentant 2018 - 2019 


