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"Vänskap förenar – de europeiska länderna inom Inner Wheel  

på väg in i framtiden" 

Protokoll från det 13: e europeiska mötet i Münster/Tyskland 9 till 12 

september 2019 

Mötesplats: H4-Hotel, Münster 

Deltagare: 44 Inner Wheel medlemmar från 17 länder i Europa (medlemmar i IIW 

Internationella styrelse, BD, PBD, NP, NR, PNR, DNR, PNP, CP) 

Mötesordförande: Prof. Dr. Jutta Stender -Vorwachs, NR (nationalrepresentant) Tyskland 

Tisdag, 10 september, 9:00 – 17:30 Arbetsdag 

1. Välkomnande 

Jutta välkomnade varmt alla deltagande gäster.  

Ett särskilt välkomnande gick till IIW president Phyllis Charter, IIW konstitutions ordförande 

Corinne Dalleur och IIW redaktör Kerstin Jonson.    

Efter en kort beskrivning av den vackra mötesplatsen Münster vände sig Jutta till 

arrangörerna BD Margareta Momkvist, PBD Dr Hildegund Scheipermeier och PNR Antje 

Steinroots och tackade dem för deras stöd. 

Margareta Momkvist välkomnade också alla gäster och gav kort organisatorisk information.  

Samtidigt bad hon om donationer till "Herzenswünsche", en organisation, som infriar 

önskemål från allvarligt sjuka barn. 

Sedan tackade vår IIW president Phyllis för inbjudan och för organisation. Enligt mottot 

"Tillsammans kan vi" betonade hon att använda sambandet mellan NP/NR, distrikt och klubb.  

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att på rätt sätt genomföra valförfarandena på de olika 

nivåerna (Club – Distrikt – NP/NR – IIW). 

Hon hoppades på ett bra möte och lovade att vara tillgänglig för frågor tillsammans med 

Corinne och Kerstin. 

2. Godkännande av protokollet från Stavanger 

PBD Sissel Hoihjelle Michelsen hade några synpunkter på protokollet från Stavanger. Sedan 

frågade Jutta om dess godkännande.  

Protokollet godkändes. 

3. Presentation av Europeiska IW 

De deltagande europeiska presidenterna/nationalrepresentanterna presenterade sina länder och 

viktiga fakta om sitt arbete.  

Eftersom många ämnen överlappades, ges en sammanfattning av beskrivningarna nedan. 
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Medlemsutveckling: 

Antalet medlemmar i IW minskar i många europeiska länder.    

Som ett resultat har många klubbar lagt ned.    

Mycket få klubbar (också 1 Europea Klubb) har bildats förra året, två är i pipelinen för att 

starta 

Men det finns också europeiska länder, där antalet medlemmar förblir konstant eller till och 

med växer.    

Man enades om att unga kvinnor inte kommer att gå med i en klubb för en kopp kaffe eller en 

middag: klubb-livet måste förnyas.    

För att locka nya kvinnor som vill göra skillnad, bör följande faktorer övervägas: 

- utbyta idéer 

- integration och blandning av gamla/unga kvinnor 

- gemensamma åtgärder (insamling av medel, hands-on-projekt, work-shops, etc)   

- ett nationellt IW-möte om året (kanske med en utmärkelse) 

- e-möten 

- transnationella gemensamma projekt, gemensamma projekt mellan distrikten.  

- Viktigast: var rädd om demokratin och öppenheten 

4. NR Catherine Ineichen-Flueler introducerade idéer/problem/lösningar i   

Schweiz 

I Catherines föredrag ställdes följande frågor: 

- Hur hittar man nya medlemmar?    

- Hur motivera kvinnor att ta ett uppdrag?    

- Hur kan gamla och unga kvinnor lyckas arbeta tillsammans?  

Hon betonade följande: PRESIDENTEN är inte klubben, KLUBBEN är presidenten!!! 

PPP är bifogat. 

5. NR prof. Dr. Jutta Stender-Vorwachs beskriver IW: s roll i Europa inom IW-

ländernas globala gemenskap 

Jutta beskrev hur olika utvecklingen är i IW Indien och IW Europa och föreslog att man 

skulle arbeta tillsammans för att gemensamt ta fram och utveckla likartade idéer. 

PPP är bifogat. 

6. BD Margareta Wesslau (Sverige) introducerade strategier för att undvika 

avveckling. 

Ämnet, som berör många länder, illustrerades av exempel från Sverige, Danmark och Norge.  

Följande faktorer kan förhindra en nedåtgående trend i klubbarna: 

a) Attraktiva erbjudanden, eftersom unga kvinnor vill välja mellan erbjudanden från 

olika klubbar 
b) E-klubbar, online möten 
c) Nätverkande 
d) Vänskaplig uppmuntran för att tillträda en befattning 
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e) Utbildning (övning) för medlemmar 
f) Handbok för arbetsuppgifter 

PPP är bifogat. 

7. DNR Yianna Gravia-Kalyva (Grekland) om "Kvinnor för Europa" 

Yianna rapporterade om årets "Women for Europe"-konferens på Syros, ett internationellt 

möte, som har ägt rum årligen sedan grundandet av "Women for Europe"  2008.  

Alla kan delta. 

Exempel på ämne i år: 

Levnadsvillkor för kvinnor i Europa med särskilt fokus på invandrarkvinnor. 

PPP är bifogat. 

Direkt därefter gav PBD Dr. Hildegund Scheipermeier en kort recension av Europeiska 

Mötets (EM) Historia. 

Onsdag 11 september, 8,30 – 17,00 Arbetsdag 

8. Redaktör IIW Kerstin Jonson: presenterade sitt ansvar 

Kerstin berättade om sina uppgifter som redaktör för IIW.  

Hon bad om att få texter och bilder tillsända. Hon planerar att skapa ett Magazine/tidning för 

webben som ska publiceras fyra gånger om året.    

I detta sammanhang PÅPEKADE hon användningen av IIW-logotypen 

(se avsnittet "olika ämnen").    

Hon begärde också exakta uppgifter om antalet medlemmar, klubbar och distrikt i varje 

europeiskt land. 

9. PNR liv Elin Broberg (Norge) om vänskap 

Fokus för hennes föreläsning var på temat vänskap. Nyckelordet är PET (deltagande, 

engagemang, tillit) 

PPP är bifogat. 

10. BD, Gabriele Schrümpff (Österrike): förhållandet mellan Inner Wheel och 

Rotary 

I motsats till Indien, där IW och Rotary har bra projekt tillsammans, är samarbetet i Europa 

inte bra överallt.  

Delvis beror detta på kontakten mellan DP och Guvernören. Enligt hennes iakttagelse är 

relationen mindre komplicerad när Rotarys president/guvernör är en kvinna. 
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Gabriele gav några förslag för att intensifiera förhållandet: 

- Evenemang tillsammans med alla serviceklubbar i en stad 

- Gemensamma åtgärder från Rotary och Inner Wheel för att dra nytta av synergier. 

Slutligen gav Gabriele en överblick av den nationella IW-strukturen i de europeiska 

länderna. 

11. BD Dr Yanislava Ilieva (Bulgary) beskrev ett extraordinärt språkprojekt till       

förmån för barn 

Språkprojektets titel är: "ett annorlunda nationellt projekt" 

Projektet syftar till att uppmuntra barn att läsa mer och ha roligt under läsningen. Barn kan nå 

olika nivåer genom aktiv läsning. Att nå nästa högre nivå belönas.    

Flera klubbar är involverade i denna åtgärd, de arbetar tillsammans men behåller sin 

självständighet i genomförandet. 

PPP är bifogat. 

12. NP Ann Acaster (GB & I) rapporterade om Förbundets årliga konferens. 

Denna ägde rum i Cardiff/Wales i år. Ca 2000 gäster (IW-medlemmar från GB & I och 

internationella gäster) deltar varje år och tillbringar tre dagar med gemenskap och 

trevligheter. 

Nästa konferens kommer att äga rum i Belfast, från 27 till 29 April 2020 

Internationella IW-medlemmar är inbjudna!  

PPP är bifogat. 

13. Olika ämnen: 

A. Samlandet av IIW-kontoren i vissa länder beklagades. 

B. Proposals/ändringar till nästa världskonvent i Jaipur 2021. Tre deltagande länder på det 

europeiska mötet presenterade sina förslag. Det beslutades, att hålla två e-möten om frågan 

angående Proposals/ändringar: 

1. e-möte: februari 2020 (organiserad av våra turkiska vänner)  

2nd e-möte: juni 2020 (dess organisation kommer att vara ett ämne i februari) 

C. Termen International Inner Wheel (IIW) får endast användas av IIW! Uppmärksamma 

brevhuvuden, flygblad, banners, etc.! 

4. Ett land frågade om NP/NR:s olika roller/ansvarsområden. Svar: först bör de 

nationella stadgarna användas, annars är IIW: Internationella styrelsen tillgänglig för 

frågor. 
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5. Kontakt mellan klubbar och IIW:s huvudkontor: frågor etc. av klubbarna till IIW bör 

ställas genom distriktet och sedan till NR/NP. Endast om detta inte fungerar 

kan en klubb kontakta IIW huvudkontor direkt. 

G. vissa länder har problem med att förstå "huvudkontorets-engelska". IIW ordförande Phyllis 

kommer att be sekreteraren att kommunicera så lättläst som möjligt. (för att lättare förstå.) 

14. PNR Sissy Avgerinou (Grekland): Inbjudan till det 14:e Europeiska mötet 

Nästa europeiska möte kommer att hållas på 

Rhodos, från 10 till 13 september 2020 

Sissy introducerade "den mest populära destinationen i (över) hela världen" och en perfekt 

plats att kombinera europeiskt möte med den underbara ön Rhodos.  

En kort video om Rhodos med titeln: "Journey of the Light" avrundade inbjudan. 

15. Avslutande ord 

I slutet av mötet tackade Jutta återigen alla deltagare med önskan om att hålla kontakten.  

Speciellt tack gick till Margareta, Hildegund och Antje, som hade organiserat mötet så 

utmärkt. 

I hennes avslutande ord påpekade IIWP Phyllis, att hon har visionen att IW kommer att växa 

och fortsätta. 

Anta, anpassa och förbättra!  
 

Hon tackade alla för deltagandena och ville se många av oss igen. 

Hitta hennes ord i bilaga. 

Sist men inte minst...........  

Det 13: e europeiska mötet ägde rum i Münster, en mycket trevlig stad att ha ett sådant möte 

och att tillbringa några dagar i.    

Arbetssessionerna följdes av många diskussioner och livliga samtal. Speciella höjdpunkter var 

besöket i rådhuset i Münster och Friedenssaal (Fredshallen) och besöket i Haus Marck, som 

ägs av en IW-vän Baroness Ricarda von Diepenbroick Grüter och hennes familj.    

Det återstår att nämna, att i slutet av kvällen hade våra europeiska vänner mycket roligt 

genom att först lyssna på den tyska Inner Wheel sången och sedan starkt stämma in! 

Münster, 12 september 2019 

Prof. Dr. Jutta Stender-Vorwachs, NR ordförande 

Elisabeth Flötotto, PDP sekreterare 
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