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Hej alla DISO: Ulla Magnusson, Inger Bäckström, Marita Björn, Inger Dalborg, Christina 
Stoppenbach, Britt-Marie Kjellberg, Eva Bengtsson Glantz, Ruth Brunner och Lilian Bergholtz.  

Välkomna till ett nytt verksamhetsår som DISO i Inner Wheel. Några av er träffade jag på 
informationsmötet i Rosersberg. Jag förstod då att några av er redan har erfarenhet av 
denna funktion medan andra är nya i sina uppdrag precis som jag som RISO. Mitt uppdrag är 
att förse er med bra och användbar information att användas i era distrikt.  

Vår nya världspresident Phyllis Charter har som valspråk ”Together we can” fritt översatt – 
tillsammans kan vi. Hon menar att tillsammans kan vi uppnå våra drömmar och hjälpa andra 
att uppnå deras, samtidigt som vi njuter av vänskapen i våra klubbar. Vi måste fortsätta att 
inspirera, att vara innovativa i våra ansträngningar i att få kvinnor att gå med i Inner Wheel. 
Hon refererar till S:t Francis av Assisi ”Börja med att göra vad som är nödvändigt, gör sedan 
vad som är möjligt och plötsligt gör du det omöjliga”. 

DISO har en mycket viktig funktion som kontakten mellan Svenska Inner Wheel Rådet och 
klubbarna. Ni är länken som förbinder klubbarna med i förlängningen den internationella 
delen. Som DISO skickar ni ut information till ISO vilka i sin tur vid klubbmöten meddelar vad 
hon har fått från er.  

Vi är den största internationella kvinnoorganisationen i världen. Sverige är den 5:e största! 
Låt oss fortsätta att vara det! Vid informationsmötet i Rosersberg lades tyngdpunkt på 
kommunikation och vikten av att finna strategier för tillväxt. Vi måste blicka framåt och se 
hur vi kan bli en modern organisation. Vårt varumärke måste stärkas och synliggöras. Ni är 
kontakten utåt med lokala tidningar och samhället.  

Som DISO har ni ett viktigt arbete vad gäller Inner Wheel Nytt. Utan era insatser skulle 
tidningen bli så mycket fattigare. Ni redigerar och sänder in roliga och intressanta bidrag från 
ert distrikts klubbar. Det är också ni som skickar in bidrag till IIW Magazine som utkommer 
en gång om året. Bidraget måste vara inne hos International Media Manager senast 1 april 
2019.  

Som DISO hittar ni också mycket intressant om IW:s arbete inom FN på den internationella 
hemsidan, där vi är en NGO = Non Governmental Organisation vilket innebär att vi sitter 
med som observatörer i New York, Geneve och Wien och får uttala oss/rapportera i frågor 
som rör kvinnor, barn, droger och de äldre.  

European Meeting i Münster äger rum 9-12 september i år. Där kommer bland annat vår 
representant i Boarden Margareta Wesslau att presentera ett förslag, utarbetat tillsammans 
med nationalrepresentanter från andra länder, en strategi att arbeta efter om en klubb 



befinner sig i riskzonen för att läggas ner. Det ska bli intressant att ta del av gruppens tankar 
och idéer. Vi behöver en klar och tydlig process som kan hjälpa en klubb i tillfälliga 
svårigheter.  

Till sist vill jag önska er alla lycka till med ert uppdrag och jag ser fram emot vårt samarbete 
under året.  

Pia Elmgren  

Nationalrepresentant  

 

 


