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DISO brev #2 
 
Kära DISO! 
 
Ulla Magnusson, Inger Bäckström, Marita Björn, Inger Dalborg, Christina Stoppenbach, Britt-
Marie Kjellberg, Eva Bengtsson Glantz, Anita Hillner, Lilian Bergholtz 
 
Tiden är ett förunderligt begrepp som alltid gör att åtminstone jag inte ligger i fas. 
 

Jag började mitt år som NR vid att närvara vid Europén Meeting i Münster den 9-12 

september. Protokoll från mötet finns på hemsidan med intressanta power points. 

 

Vi var 44 deltagare från 17 länder vilket innebar att det var många språk i luften. 

Alla nationalrepresentanter gav en kort bild av sitt land, antal klubbar och medlemmar. 

 

Antalet medlemmar inom IW minskar i många länder. Gemensamt var tyvärr att länderna 

även har svårt att rekrytera medlemmar framförallt de yngre. Ett glädjande undantag var 

Grekland där en ny klubb bildats med en president som var 18 år, mamman och mormor fanns 

också i klubben som mestadels bestod av yngre kvinnor. 

 

Vi enades om att för att locka yngre kvinnor bör vi bl a överväga: 

- Hur utbyter vi idéer 

- Integration och blandning av gamla/unga kvinnor 

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

- E-möten 

- Viktigast: var rädd om demokratin och öppenheten 

 

Margareta Wesslau gav en strålande föreläsning i strategier för att undvika avveckling (PPP 

finns på hemsidan) 

Hon menar att faktorer som kan förhindra en nedåtgående trend exempelvis är: 

- Attraktiva erbjudande (vi konkurrerar med många andra föreningar) 

- E-klubbar, online möten 

- Nätverkande 

- Handbok för olika arbetsuppgifter 

 

Under mötet hade vi också ett kort nordiskt möte där frågan var om vi gemensamt åter skulle 

ha ett Nordiskt Rally. Danmark och Finland var också representerade vid detta möte. Liv 

Broberg Norge har tagit på sig ansvaret för att undersöka vidare. Frågan kommer troligen upp 

på RÅM då klubbarna måste få tycka till.  

 



Vår världspresident var närvarande och framhöll bl a att termen International Inner Wheel 

(IIW) endast får användas av IIW. Många länder i Europa har detta tryckt på brevhuvuden, 

flygblad, banners mm. En annan fråga hon tog upp var kontakten mellan IIWs huvudkontor 

och klubbarna. Alla frågor skall gå genom distriktet och sedan till NR/NP. Endast om detta 

inte fungerar kan en klubb kontakta IIWs huvudkontor direkt.  

En fråga som också kom upp från många deltagare var om en önskan att engelskan i IIWs 

protokoll skulle ligga på en mer grundläggande nivå då det ibland var svårt att förstå 

innebörden. 

 

På den internationella hemsidan finns värdefull information speciellt om FNs arbete. På vår 

hemsida finns en kort power point presentation av Inner Wheels arbete som NGO (non 

governmental organisation) inom Förenta Nationerna som visades vid INFO-mötet. Den kan 

användas vid distrikts - och klubbmöten. Många medlemmar vet inte om det omfattande 

arbete som utförs av våra representanter i Geneve, New York och Wien och det kan bli en 

ögonöppnare att se vår organisations deltagande inom FN. En ypperlig uppgift för ISO. 

 

Vill också slå ett slag för IW:s Facebook sida, om ni inte är det bli medlem i gruppen!! 

Här redovisas från många intressanta klubbar runt om i världen. 

 

Ett uppdrag DISO har är även att skicka reportage och bilder till redaktören för IW-Nytt 

En nyhet är att Elisabeth Jensen D239 Helsingborg tar över rodret som redaktör för tidningen. 

Detta då Kerstin Jonson nybliven Editor/Media Manager för IIW inte får arbeta för Sverige. 

Vid EM informerade Kerstin om vad hon önskar få inskickat till hennes nya tidning som 

kommer att ligga på IIWs hemsida. Vid skrivande stund har det första numret kommit och 

ligger ute även på vår hemsida. 

 

 

 

Önskar er alla en riktigt fin höst så hörs vi framöver! 

 

 

Kram 

 

Pia Elmgren 

NR 

 

 

 


