
INNER WHEEL

Inner Wheels syfte och dess stadgars 
innebörd är

 Att utveckla vänskap och samhörighet

 Att främja hjälpsamhet och 
medmänsklig förståelse

 Att arbeta för att skapa bättre 
internationell förståelse

Skellefteå IWC

Vi träffas tredje torsdagen under 
månaderna september – maj

President 2019/2020: IngaMaj 
Hellsten, 0910-701893, 070-
6713970, E-post: 
ingamaj@thehellstens.com

    Sekreterare 2019/2020  Susanne   
Logart, 076-1452922, E-post:   
susannelogardt@gmail.com

     Välkommen Du också!

I Distrikt 232 finns 6 
klubbar med 232 
medlemmar på följande 
orter:

Boden Piteå  Skellefteå

Sollefteå Sundsvall  Umeå

Välkommen till en internationell klubb för 
kvinnor!

Årets motto är: Together we can

                         

 

Världspresident 2019-20 är Phyllis Charter
från Storbritannien

 

www.innerwheel.se
              0rg.nr 80 20 11-6417
               PlusGiro 63 58 05-5 

INNER WHEEL

 Skellefteå

Distrikt 232 Sverige


 

            Together we can



INNER WHEEL 

Med anor från 1924              

Inner Wheel startade 1924 i England av en 
rotaryhustru, Margarette Golding, för att 
stödja rotarianerna i deras sociala arbete. 
Rotaryrörelsens ideal och principer stod som
förebilder för den första Inner 
Wheelklubben. Allt sedan dess har nya 
klubbar bildats runt om i världen. För 
närvarande finns klubbar med drygt 100000 
medlemmar i över 100 länder.            
Svenska Inner Wheel har 89 klubbar med 
cirka 3600 medlemmar fördelade på 9 
distrikt. I Sverige bildades första klubben 
1949 i Filipstad av Jeanne Liedholm.     
Inner Wheel är en av världens största 
kvinnoorganisationer med konsultativ status 
i FN.

Organisationen

Varje klubb leds av en styrelse som är vald 
för en tidsbegränsad period och som väljs 
varje år av medlemmarna. Klubbarna bildar 
distrikt, vi är nio distrikt här i Sverige. Varje 
distrikt representeras av en distriktspresident 
i ett nationellt råd, Svenska Inner Wheel 
Rådet – SIWR- som leds av en 
Rådspresident. Den internationella styrelsen, 
”the Board”, leds av en Världspresident. Det 
har funnits fyra svenska världspresidenter 
sedan 1937. 

Vart tredje år hålls en internationell 
konferens, Convention, på olika platser i 
världen. Alla IW-medlemmar har rätt att 
delta, antingen som röstande medlemmar, 
som delegater, eller som åhörare.

Verksamhet 

Klubbarna träffas en gång i månaden, då de 
har korta förhandlingar, äter en god middag 
och har ett program. Det kan vara ett 
föredrag, ett studiebesök eller en utflykt. Det 
viktigaste är att genom samtal och 
diskussioner skapa vänskap och förståelse. 
Som medlem har Du möjlighet att besöka 
andra klubbar både i Sverige och i andra 
länder.

HJÄLPVERKSAMHET

Klubbarna stödjer både internationella, 
nationella och lokala hjälpprojekt.

INTERNATIONELLA PROJEKT

Stiftelsen Garissa                      
Internationella projekt beslutas på 
Convention. Denna treårsperiod stödjer alla 
Inner Wheel-klubbar paraplyprojektet 
”Caring for Women and Girls”. Sverige har 
valt att stödja Stiftelsen Garissa i Kenya.

Narkotikasökhundsprojektet                       
Sedan 1986 har Inner Wheel  bekostat  62 
sökhundar till Svenska Tullverket och är en 
av de största medhjälparna i kampen för att 
stoppa narkotika vid Sveriges gränser. De 
används numera även för vapensök.

Silviasystrar                                                    
Inner Wheel har instiftat ett stipendium för 
att uppmuntra blivande sjuk- och under-  
sköterskor, som förkovrar sig i demenssjukas
specifika behov.   

Inner Wheel arbetar för Stiftelsen Rotarys 
Ungdomsutbyte som verkar för ungdomars 
möjlighet att vistas i olika länder under 
varierande tidsperiod.
                                                                    
Internationella IW är en Non-
Governmental Organisation med 
konsultativt status i  FN.

Nu hoppas vi att Du blivit intresserad av Inner 
Wheel. Vi önskar Dig välkommen till ett 
klubbesök och ber Dig att kontakta någon, som
finns angiven i broschyren och vi förmedlar 
gärna vidare kontakt.

Vi behöver Dig som en kugge i vårt 
internationella hjul.                                       

INNER WHEEL-                           
emblemet med sina kuggar symboliserar den 
ständigt skiftande plikten och förmånen att vara
med och leda klubbverksamheten under olika 
perioder.


	inner wheel
	www.innerwheel.se

	inner wheel
	hjälpverksamhet
	internationella projekt


