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Styrelseledamöter 

Francine Beij Mos Ebe Martines Panitteri 

Lorna Bradley Shad Masood 

Bambi de Ceuninck-Leunckens Margareta Momkvist 

Mer från Zenaida Farcon Nahid Nawaz 

Patricia Mary Hilton Sandra Neretljakovic 

Mer från Yanislava Ilieva Angelika Walde 

Christina King Margareta Wesslau 

Marja Kyrola Karen Winters 

 

IIW presidentens Välkommen till styrelsemötet 

Jag vill hälsa er alla välkomna till styrelsemötet. Jag hoppas att ni alla hade en problemfri resa till Altrincham. 

Tre styrelseledamöter finns med från förra året och tretton nya medlemmar från hela världen. Vilken 
inspirerande och innovativ grupp vi är till nytta för internationella Inner Wheel. 

Introduktion av Verkställande utskottet och Alan, administratör 

Varje styrelseledamot presenterade sig, var de kommer ifrån, hur länge de varit med i Inner Wheel (IW) och de 
funktioner som de har innehaft. Ett gemensamt tema från alla erfarenheter av Inner Wheel var uppskattningen 
av vad de kan bidra till IW och hur vänskap och internationell förståelse har berikat deras liv. 

Tänd vänskapens ljus 

Får jag påminna er om att som styrelseledamöter är ni valda medlemmar till IIW-styrelsen och företräder inte 
ert land. 

Vi är på detta möte för att diskutera och arbeta tillsammans som ett team så att beslut kan fattas i den 
Internationella styrelsens namn. Ett problem som delas är ett halvt problem -om någon medlem har en fråga-
vänligen fråga - ta inte med dig den hem - vi är här för att lära av varandra. 

Närvarande 

 Phyllis charter                     President 

 Bina Vyas  Vice President 

 Mer från Christine Kirby  Past President 

 Elizabeth Thomas  Skattmästare 

 Corinne Dalleur  Ordförande från stadgekommitten 
Alan Phillips                      Närvarande Administratör 
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Jag måste påminna er alla om att ärenden som diskuteras här på detta möte är konfidentiella och jag ber er att 
avstå från att diskutera frågorna när ni är tillbaka i ert hemland tills protokollet publicera officiellt. 

Låt oss vara positiva om framtiden för Inner Wheel - ordet "negativ" finns inte i mitt ordförråd. Tillsammans 
kan vi uppnå så mycket mer om vi arbetar som ett team och hjälper varandra. 

Jag hoppas att som grupp A-B-C-D har ni diskuterat de hemuppgifter som jag gav er och jag ser fram drift så att 
mötet fungerade utan problem. emot att höra era slutsatser och de diskussioner som följer. 

Temat för torsdagskvällen är "Dans över internationella gränser". Höga klackar eller träskor vi får vänta och se 

Tillsammans kan vi se till att IW förblir världens ledande frivilliga kvinnliga serviceorganisation, så låt oss göra 
det mesta av vår tid tillsammans här på styrelsemötet, samtidigt lära känna det verkställande utskottet, de 
andra styrelseledamöterna och hur vårt huvudkontor fungerar. 

Ursäkter 

Det fanns inga ursäkter.  

Protokoll från förra styrelsemötet 

En fråga ställdes om varför Media Manager inte deltog vid styrelsemötet. Detta är under granskning av 
Verkställande utskottet, om huruvida hon bör bjudas in som observatör. 

Godkännande av protokollet föreslogs av Francine Beij Mos och stöddes av Margareta Momkvist. 

Uppkomna frågor 

Inga frågor att diskutera 

Korrespondens 

Inga frågor att diskuteras. 
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Rapporter 

PRESIDENT  
PHYLLIS CHARTER 

Efter överlämning vid Cresta Court hölls den första Verkställande utskottsmötet 2019-2020  

Alla punkter som diskuterades registrerades i protokollet. 

Den första officiella uppdraget som jag deltog i som ordförande var att chartra en klubb i Spanien-Vigo Inner 
Wheel Club - deras fadderklubb var Andorra Inner Wheel Club, FAMAT. I början av firandet välkomnades vi till 
Vigo av vice borgmästare. Många rotarianer och gäster bjöds in till detta speciella tillfälle och under kvällen 
framförde de hälsningar till den nya klubben. Grundaren är ordförande Karen Laustsen. Medlemmarna i Vigo 
IW är en mycket aktiv grupp och har redan inlett en insamling med sin Amigo Vigo välgörenhet. Efter firandet 
dansade vi bort hela natten. 

I början av juli deltog jag I mitt eget distrikt, District 10 med President överlämning. Jag har också bjudits in att 
tala i flera lokala klubbar om hur IIW fungerar. 

I augusti reste Alan och jag till Jaipur för att träffa LCC, (Local Convention Committee) då många frågor och 
beslut hade förändrats från det ursprungliga mötet och avtalet med PCO (Professional Convention Organiser) 
Alla detaljer kommer att diskuteras med verkställande utskottet och presenteras för styrelsen för ett slutligt 
beslut eller för att få ytterligare information eftersom juridiska frågor är inblandade. 

I september deltog jag i IWUSA: s elfte Triennial Konferens som hölls i San Antonio, Texas. Konferensen som 
hålls tillsammans med USA Foundation-stiftelsen har varit verksam i 30 år och gör konstgjorda armar och ben 
för barn som inte har försäkring för att skaffa sådana lemmar. Två mycket inspirerande talare talade till 
konferensen - en var en ung man - Pedro Pimenta som fick hjärnhinneinflammation vid 18 års ålder och för att 
rädda sitt liv hade alla hans fyra lemmar tagits bort. 

Under Gala middagen gjordes en överlämnades en Margarette Golding Award till Suzanne Robinson. 

Direkt efter USA-konferensen deltog jag i det Europeiska mötet som hölls i Munster, Tyskland, arrangerat av 
Margareta Momkvist och Antje Vogel med ett mycket bra team av supportrar som hjälpte till med en smidig 34 
delegater från 17 länder deltog i diskussioner och många delegater visade en Power Point presentation eller 
gav presentationer på en mängd olika ämnen. 

Efter Europeiska mötet hölls det första Europeiska Rallyt i Rotterdam, organiserat av Karin Van Helden, 
president i Nederländerna, med stöd av hennes team av medhjälpare som organiserade middagar, 
promenader, spårvagns turer och en gala middag den sista kvällen. Ett symposium hölls med fyra inflytelserika 
( det står så men man förstår inte varför) talare. Det Europeiska Rallyt kommer att hållas vart tredje år med 
nästa rally till Berlin 2022. 

Det var underbart att vara i Kroatien för att chartra en ny klubb - Split Palmina IW -13 damer som redan har 
inlett insamling genom en välgörenhetskonsert tillsammans med Autism Society. Denna nya klubb sponsrades 
av Split IW Club. Distriktspresidenten Maja, distriktpresidenten, Distriktsfunktionärer, National Representant 
(NR) Diana, biträdande National Representant (DNR), klubbpresidenter och medlemmar från 
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angränsande IW klubbar, Rotary presidenten från Split och Rotaract-ordförande var alla närvarande för att se 
Maja Medic, Charterpresidenten får Charterbrevet. En medlem av denna nya klubb är en klassisk/operasångare 
och hon gladde oss alla med sång under kvällen. Champagne och kanapéer serverades efter tal och uppläsning 
av telegram från Inner Wheel och Rotary klubbar. 
 
Den 21 september var den internationella fredsdagen och ett meddelande lades ut på webben. 

Jag skulle vilja tacka Alan för hans arbete med att organisera styrelsemötet, speciellt med en ny plats. 

VICE PRESIDENT 
BINA VYAS 

FN 

Man kom enhälligt överens genom handuppräckning om att fortsätta med de nuvarande FN representanterna. 

Klubbar utan distriktstillhörighet 

Jag är glad att kunna presentera min första rapport om de Klubbar utan distriktstillhörighet som tilldelats de 16 
styrelseledamöter för år 2019-20. 

Genom den förteckning som IIW administratören, och även genom IIW katalogen 2018-19, skickade jag ut brev 
till alla 16 styrelseledamöter. 

Jag skickade ett 1:a 1st introduktionsbrev till alla BDs (Board Directors )under den första veckan i juli. Skickade 
det 2: a brevet i andra veckan i juli med förklaring av skyldigheter & ansvar för BDs samt bifogade även en lista 
på de NDCs (Non District Clubs) som tilldelats dem. 

Skickade ut ytterligare 2 brev i augusti och september som uppföljning av deras arbete. 

Alla styrelseledamöter gör ett bra arbete och de flesta av dem har kontaktat sina tilldelade NDCs. 

Några är mycket metodiska och har skickat detaljerade månatliga rapporter. 

Nästan alla har etablerat kontakter med sina tilldelade NDCs och är i kontakt med dem. 

Det finns många NDCs där de inte har fått något svar hittills. Styrelseledamöter följer upp dem. 
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Binas tilldelning till NDCs är som följer: 
 
IIW styrelseledamöter                            Non-Districted klubbar 

Francine Beij Mos                                     Island; Uganda (2 klubbar). 

Lorna Bradley                                            Demokratiska republiken Kongo; Västafrika (6 länder); Zimbabwe. 

Bambi de Ceuninck-Leunckens               Spanien (3 klubbar); Martinique.    

Zenaida Farcon                                          USA (12 klubbar). 

Patricia Mary Hilton                                  Malta; Malawi Japan. 

Yanislava Ilieva                                           Serbien (2 klubbar); Albanien (2 klubbar). 

Christina King                                              Kenya (2 klubbar); Portugal (2 klubbar). 

Marja Kyrola                                               Guyana (2 klubbar), Kanada. 

Ebe Martines Panitteri                             Makedonien (5 klubbar). 

Shad Masood                                             Bahrain;  Mauritius (2 klubbar). 

Margareta Momkvist                                norra Cypern (2 klubbar); Ukraina (5 klubbar). 

Nahid Nawaz                                              Thailand; Förenade Arabemiraten; Taiwan. 

Sandra Neretljakovic                                 Ungern (3); Bosnien & Hercegovina (2); Slovenien (2). 

Angelika Walde                                          Georgia; Franska Guyana; Columbia. 

Margareta Wesslau                                   Litauen (3 klubbar); Polen. 

Karen Winters                                            Bahamas (2 klubbar); Jamaica (3 klubbar). 

Det blev en öppen diskussion om ND klubbar och utbyte av information, kontakter och idéer; ett exempel på 
att arbeta: tillsammans kan vi! 

Det begärdes att när BDs tar över ND klubbar, bör de få en sammanfattning av ND-klubben från avgående BD. 

IMMEDIATE PAST PRESIDENT 
CHRISTINE KIRBY 

Statistiken över antalet klubbar som lagts ner och charters av klubbar från den 1 juli är följande: 

Klubbar nedlagda: 2 (som IIW har informerats om)   

Chartade klubbar: 38 

Även om vikten av att öka medlemskapet är allmänt erkänd är bevarande av medlemmar lika viktigt och för 
detta ändamål har jag utarbetat ett brev med förslag på initiativ som skall vidarebefordras till de berörda 
funktionärer som ansvarar för medlemsvård via deras Nationella Representanter eller enskilda distrikt. 

ISRAEL/EGYPTEN & JORDANIEN: 

Som ett resultat av de kontakter som gjorts till mig av distrikt 95 Israel, har jag utforskat möjligheten att 
sammanföra medlemmar i dessa två distrikt för att dela initiativ till medlemskap och fredsprojekt inom deras 
region och visa att kvinnorna från dessa politiskt känsliga länder kan använda vår internationella organisation 
för att förenas i vänskap. Från diskussionerna har det blivit uppenbart att, trots att de är mycket viktiga IW-
syften, begränsa organisationen till ett möte i dessa två distrikt inte skulle lyckas. 
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Dessutom borde anordnandet av ett sådant event ske i form av en allmän sammankomst som borde 
genomföras av en "neutral" grupp. Jag har föreslagit att varje distrikt skall dra nytta av de många 
sammankomster som redan är organiserade på regelbunden basis och kommer att sända en lista över de 
kommande sammankomster som kan vara av intresse för dessa medlemmar. 

Till slut DC - District 95- är det hennes åsikt om detta alternativ som också var erfarenheterna av Israels Rotary 
guvernör, Alon Bendet. (egen tolkning) 

Eftersom ömsesidig försiktighet är inrotad mellan medlemmarna i dessa distrikt, förblir denna känsliga 
situation under diskussion och verkar vara ett framtidsperspektiv. 

ROTARYS SATELLIT KLUBBAR: 

Det var som ett resultat av en IW artikel som vidarebefordras till mig från La Reunion som jag blev medveten 
om detta klubbämne eftersom översättningen av artikeln innebar att det var en IW klubb som var en satellit till 
Rotary. 

Det förefaller som om satellit klubbar är etablerade som förberedelse för att deltagarna ska bli fullvärdiga 
medlemmar av Rotary längre fram. Det verkar vara besläktad som en Rotariansk lärlingsutbildning. 

Kanske är detta initiativ något som kan diskuteras av det verkställande utskottet/styrelsen i förhållande till: 
 

o De som vill "försöka innan de köper" medlemskap i vår organisation. 
o De som inte riktigt kvalificerar sig för medlemskap eftersom de ännu inte har uppnått 18 års ålder 

vilket krävs. 

MALAYSIA: 

Detta distrikt har uttryckt sitt dilemma genom att det består av två separata länder-Singapore och Malaysia-
som har olika valutor och är föremål för olika myndighetskrav som, som läget är, gör distriktets administration 
knepigt. 

Historiskt sett har det bara funnits 3 klubbar i Singapore och distriktet har uppmuntrat bildandet av fler klubbar 
på ön för att skapa ett separat distrikt. Förra januari, när man frågade om delning i 2 distrikt var det min 
rekommendation att vi borde "skynda långsamt"- det bör finnas mer än de 4 klubbarna så att det finns en 
större pool av medlemmar med stor IW kunskap och erfarenhet som lättare gör att de kan delta. Sedan dess 
har IWC av Temasek bildats - vilket blir den fjärde klubben i Singapore - vilket gör dem berättigade att vara ett 
separat distrikt om de så önskar. 

Men frågan om en NGB har nu uppstått och jag vet inte om Malaysia är redo att dela och göra fler distrikt. Jag 
hoppas att detta ses som ett långsiktigt mål. 

Frågan är också om hälsan hos ett antal listade klubbar i det befintliga distriktet, men jag har informerats om 
att erfarna tidigare Distrikts funktionärer arbetar för att skapa fler klubbar i norr och söder med syfte att skapa 
zonindelade distrikt 
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I vilket fall som helst, detta är det pågående arbetet och jag har erbjudit mig att hjälpa till om det behövs och 
ser fram emot att se vad som kommer att ske. 

IWC CHORNOMORSK SVARTA HAVET/IWC MOSKVA: 

Denna klubb hyllades i juli på Facebook av Olga Ruseva och hennes klubb som en nyetablerad klubb. Efter 
kontroll med Admin och underrättats om att ingen sådan klubb har chartrats, frågade jag Olga Ruseva, 
president IWC Odessa Black Sea om detta. Tyvärr då inget svar kommit från Olga kontaktade jag PBD Nelly 
Braetova som hjälpte Charter President Olga i Chartern av Odessa Svarta havet. 

Som den enda informationen om denna nya klubb från Nelly är att det finns cirka 12 medlemmar som sponsras 
av IWC Odessa Black Sea, skrev Nelly vänligt igen till president Olga och uppmuntrade henne att ta kontakt 
med mig för att hålla IIW informerade om denna nya klubb så väl som om framstegen för den föreslagna IWC 
Moskva som President Olga hade berättat för mig i Syros som skulle chartras i december. Vid den tidpunkten 
blev jag också presenterad för den föreslagna Charter Presidenten. Det är ett bekymmer att: 

1. Skapandet av nya klubbar i denna region lämnas till nyligen chartrade klubbar/medlemmar vars 
oerfarenhet kan vålla problem. 

2. Det finns ingen hänsyn till eller kanske kunskap om de förfaranden som är involverade i skapandet 
av en ny klubb. 

3. Det verkar inte finnas något intresse av att betala de medlemsavgifter som krävs. 

Hittills har jag återigen skrivit till President Olga för att gratulera henne och klubben för båda klubbarnas 
föreslagna Charter. Jag bad om datumen för de föreslagna Chartrarna och erbjöd mig att bistå vid behov, men 
har inte fått något svar eller någon ytterligare information. 

Jag föreslår att IIW formellt skriver till Olga om dessa frågor för att avgöra vad som händer och vem som 
"kontrollerar" de baltiska klubbarna och deras initiativ till utvidgning. 

NYA ZEELANDS DISTRIKT NZ 293: 

Vidare till de meddelande som mottagits av IIW från NR IWNZ, Carol Haskett, om den förestående 
nedläggningen av distriktet NZ293 skrev jag genast till NR: s adress för att erbjuda stöd förutom mina förslag 
som kan övervägas av medlemmarna i distrikt NZ 293 om de fattar ett sådant viktigt beslut. Jag fick inget svar 
varken före eller efter det ödesdigra distriktsmötet och var tacksam över att därefter få e-post från PP IIW 
Carole Young och IWNZ CC Annabelle Valentine som upplyste mig om resultatet av mötet och ställde ett antal 
frågor som uppkom vid mötet. 

När de frågade, meddelade jag att min erfarenhet från IIW verkställande utskott är att det är 
rekommendationerna från NR/NGB gällande beskrivningar vad gäller att dra distriktsgränser som i allmänhet 
ratificeras av IIW. Detta görs på grundval av att en NGB kommer att ha en bättre uppfattning av de fysiska och 
andra hinder som kan förhindra friktionsfria upptagningen av klubbarna i ett befintligt distrikt. Frågan togs upp 
om hur den australiska NDC fungerar och jag kunde ge exempel av Canberra-Belconnen, när man analyserar 
saker sköts det faktiskt på ett liknande sätt hos ett distrikt i det att: 

1.   IWA-presidenten gör ett årligt officiellt besök.  

2.  ND-klubbens President presenterar/ger en skriftlig rapport från klubbens år vid den årliga IWA-konferensen. 
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3. Dessutom stödjer ND-klubbarna den nuvarande valda IIW Board Director (som i allmänhet är australiska). 

CC Annabelle uttryckte sin åsikt att ledamöterna måste vilja anpassa sig, och samtidigt som jag instämmer i 
princip, anser jag också att vi alltid bör se till att påminna ledamöterna om skälen till att IW bör fortsätta som 
en betydande del av deras liv. 

På varje nivå av IW måste medlemmar också påminnas regelbundet om att, förutom att be likasinnade kvinnor  
att överväga att gå med IW, kan det vara varje framgångsrikt projekt från Inner Wheel klubb eller Distrikt som 
utgör en möjlighet att attraherar nya medlemmar.  Det är viktigt att ständigt påminna medlemmarna om att 
klubbens historia och samhällstjänst också har förmågan att i förväg sälja framtida projekt och stöd genom att 
visa att Inner Wheels samhällsengagemang inte bara är en spännande dimension utan att det är väl genomfört 
och lyckat. 
 
Som ett resultat av våra gemensamma diskussioner föreslås att IIW måste formalisera något för att hänvisa till 
”om kvalifikationer att bli Non-Districted" och "hur det fungerar"... särskilt när det finns en nationell styrelse i 
landet, som måste vara den kontaktpunkt (inte IIW som är alldeles för avlägsen). Vad som krävs är kanske 
något i linje med MAL (medlem i stort) men med rätt att rösta i nationella frågor (t.ex. på Conferensen ) Jag 
anser också att, som i fallet med IWA, bör om möjligt den Nationella Presidenten inkludera NDC i sitt officiella 
besök för att säkerställa att klubben känner sig som en del av en större organisation och jag skulle uppskatta 
råd av CC Corinne om detta förslag. 

AUSTRALIEN: 

Liksom IW i Nya Zeeland, finns en allvarlig oro om medlemskap i Australien och jag kommer att närvara vid IWA 
medlemskapsmöte vid IWA konferensen omedelbart efter att ha lämnat detta möte för att diskutera strategier. 

Vid IWA-konferensen hoppas jag också kunna återuppliva IWANZ (Inner Wheel Australien och Nya Zeeland) 
initiativ som inleddes under min tid som Nationell President som kan öka intresset för medlemmars intressen i 
hela vår region och resultera i ökat stöd för vår organisation. 

ii-WHEEL 

I det fortsatta arbetet med att lägga fram förslaget om att presentera motionen för att introducera det nya 
medlemskaps konceptet vid 2021-Convention, sökte jag en passande entusiastisk klubb som kan välja att bifalla 
motionen. Efter en dålig start och ett antal möten för att beskriva detta evolutionära förslag och "sälja" 
konceptet till dessa etablerade IW medlemmar är jag glad att kunna rapportera framgång genom IWC West 
Harbour, District A53. 

Jag har introducerat båda parterna via e-post och önskar dem lycka till då de fortsätter att arbeta mot sitt mål. 

BÖCKER 

Sedan jag anlänt hem från det sista IIW verkställandets överlämnade har jag skrivit och bjudit in de medlemmar 
som var rekommenderade av VU för att samla in/samordna informationen som skall samlas in i zoner (tror du 
det är geografiska zoner). 

Jag har fått mycket positiv respons på projektet i princip och arbetar på ett lämpligt och hanterbart format för 
Verkställande mötets input och godkännande. 
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MEDIA MANAGER/REDAKTÖRENS RAPPORT KERSTIN JONSON 

Jag är mycket hedrad över att ha blivit vald att fungera som IIW redaktör/Media Manager 2019-2020 

I slutet av juni deltog jag (del av mötet) i det första Verkställande utskottets möte 2019-2020. I samband med 
mötet träffade jag Sandra Neretljakovic, tidigare redaktör, administratör Alan Phillips och byrån RMS och 
diskuterade ömsesidigt arbete. Vid mötet bekräftades det att adm. tar hand om IIW-webbplatsen och att 
redaktören ansvarar för Facebook (FB). Materialet för Facebook bör samlas in från VU, Styrelseledamöter, 
Nationella Representanter, Distriktspresidenter och Nationella redaktörer. Jag har kontaktat dem alla i ett 
välkomstmail den 13:e juli inklusive en mall för att underlätta deras rapporter. Ingen överväldigande reaktion 
hittills. I mitten av september har jag bara fått 24 mallar för FB. De flesta från Indien. 

IIW:s verkställande utskott. Utskottets möte accepterade min idé att skapa en speciell webbtidning. En 
testutgåva kommer att finnas på webben i slutet av september. Jag gör allt arbete, samla in materialet, sätter 
ihop det och lägger ut det på webben. Tidningen kommer endast att finnas tillgänglig på webben. Inga 
kostnader för tryckning, distribution etc. Detta är en testutgåva. Läs och diskutera framtida publicering. 

Vad sägs om tryckt material? Ska vi producera (skriva ut och distribuera) den årliga tidningen efter ett 
presidentår? Eller ska det produceras som en start, kick-off, för ett nytt år och en ny president? 

Ska vi skriva ut och distribuera protokollen från Board Meeting till alla klubbar i hela världen eller ska vi bara 
publicera dem på vår hemsida? 

Under de senaste åren har jag lagt märke till flera frågor om våra Branding Guidelines. 

Jag tror att de bör ändras, klargöras och utvidgas. De är inte så lätta att följa. Jämför dina egna visitkort! De 
måste också täcka lokala behov över hela världen. Jag är villig att delta i det arbetet. 

• Man enades om att Media Manager/Editors roll skulle definieras ytterligare vid det verkställande mötet som 

hålls i februari, då D&Rs diskuteras.  

SKATTMÄSTAREN  
ELIZABETH THOMAS (rapport 2018 – 2019) 

President Phyllis, kolleger i Inner Wheel 

Det är en ära att ha fått förtroendet från medlemmarna att ta på sig rollen som skattmästare i vår organisation. 
Detta är min första rapport till styrelsen och det kan prydligt delas in i det förflutna, nutid och framtid. 

Min första plikt är att se över utkastet till finansiella rapporter för Inner Wheel för året från 1 juli 2018 till 30 
juni 2019. De har granskats av Royce Peeling Green Limited vars rapport återfinns på sidorna 8 - 9 och 
godkändes av verkställande utskottet vid dess sammanträde den 30 september 2019. 

På sidan 3 sammanfattas inkomsterna och utgifterna som visar ett överskott för året efter skatt på £102 089, 
vilket är mycket högre än budgeterat. Men efter att ha beaktat förskottsutbetalningen av £15 206 för 
Convention 2021, kommer det förändrade överskottet uppgå till £86 883 jämfört med förlusten av £62 432 
under det föregående året som inkluderade Convention kostnader.  
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Intäkterna ökade med 1,7% till £390 308. Medlemsavgifterna steg med £3 936 till £376 636, vilket motsvarar 
cirka 1 125 nya medlemmar. Denna siffra är förmodligen försiktig eftersom halvårsskiftets medlemsavgifter för 
nya medlemmar har mottagits efter årets slut.  

Försäljningen av Directories minskade till £7 735, men de i de nya stadgarna ökade efter Convention. 

Brutto inlåningsräntan steg kraftigt till £4 228 men detta är fortfarande mycket lågt och jag skulle vilja se detta 
åtminstone fördubblas I år. 

Utgifterna. Utgifterna låg väl inom budgeten. Både publicerings-och administrationskostnader minskade 
medan boende ökade. Fördelningen av dessa kostnader visas i detalj på sidan 4. 

Publikationskostnader var £23 000 lägre än £75 744 på grund av kostnaderna för handlingar för Melbourne 
Convention. Styrelseprotokollen blev högre, men detta kompenserades av besparingar i Convention-relaterade 
poster, nyhetsbrev och kostnader för mailutskick och minskad Directory försäljning.  

Boende ökade med £1 600 till £18 697, främst på grund av kostnaden för reparationer och förnyelser av 
kontorsutrustning medan hyra, avgifter, försäkring, ljus och värme och avskrivningar ligger i linje med 
föregående år. 

Administrationen minskade med £24 000 till £192 932. Personalkostnaderna var över budget och återspeglar 
lönerna för våra två administratörer under nästan ett helt år. Verkställande möten, porto och telefon, val- och 
nomineringspapper, räkning av valen steg också men det fanns betydande besparingar i kostnaden för FN-
representation, styrelsemötena, utvidgning och besök, presidentens kostnader, tryckning och brevpapper, 
dator, hemsida och databaskostnader och bokföring och andra avier och slutligen bankavgifter. 
Möteskostnader beror väldigt mycket på placeringen av delegaternas hemort.  

Sidan 5 i balansräkningen visas en ökning av nettotillgångarna till £1 621 642, vilket representeras av de 
separata fonderna för byte av kontorsutrustning och Convention VU möten och de allmänna reserverna. 

Sidan 6, 7, 8, 9 redogjorde för noterna till de finansiella rapporterna.  

Not 1 bekräftar redovisningsprinciperna. 

Not  2 visar värdet på anläggningstillgångarna, kontorslokalerna och kontorsmöbler och inventarier efter den 
vanliga avskrivningen. Inga inköp gjordes under året.  

Not 3 gäldenärer förskottsbetalningarna gäller för försäkringar och leasing av utrustning. 

Not 4 ger banktillgodohavanden vid HSBC och NatWest. 

Not 5 borgenärer: inkomster i förskott från försäljning av Directory och kapitaltillväxt, betalningar som görs 
efter årets slut, främst kostnader för nyhetsbrev och revisionsarvoden. Bolagsskatten är högre på grund av den 
ökade kapitalavkastningen.  

Not 6 visar ersättningsfonden för kontorsutrustning som är oförändrad och uppgår till £8 447 

Not 7 ger omsättningen för Convention affärsmötes fond och slutsaldot på £79 571. 
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Slutligen fastställs i Not 8 transaktionerna för den allmänna reserven som uppgår till £1 533 624. 

Jag gläder mig åt att avsluta min rapport genom att bekräfta att finanserna för Inner Wheel är starka och 
hälsosamma och kommer att kunna backa upp en utökning av vår organisation i framtiden. 

Detta avslutar granskningen av de finansiella rapporterna för året till den 30 juni, 2019 och jag ber härmed om 
godkännande. 

Stort tack till min föregångare, Azahgu Annamalai, för hennes hårda arbete under de senaste tre åren, Ian 
Wynn vår revisor, Royce Peeling Green Limited, för hans professionella tjänster och till John Moss för hans 
hjälp med bokföring och rådgivning under året och i särskilt för mig när sätter igång. 
Jag kunde inte ha klarat mig utan den ovärderlig hjälp, tålamod och stöd av vår administratör Alan som har 
tagit sig an bokföringen så väl som hans andra administrativa uppgifter. 

Elaine har också varit generös med sin tid och erfarenhet. Den vänskap och det välkomnande som mina 
kolleger, Phyllis, Bina, Chris, Corinne och Kerstin har visat har varit i Inner Wheels sanna anda.  

När det gäller den nuvarande, är jag glad att bekräfta att medlemsavgifterna för 2019/20 sakta börjar komma 
och vi är redo för ännu ett Inner Wheel år under vilken huvuduppgiften kommer att vara att förbereda för 
Convention i Jaipur i maj 2021. 

Frågor har ställts om Brexit och sterling. Situationen har följts noggrant under de senaste 18 månaderna och de 
råd som IIW: s revisorer har fått är att bibehålla status quo. Växling till andra valutor diskuterades och det 
betonades att IIW gjort detta tidigare, där en betydande förlust fortfarande registreras. 

Räkenskaperna undertecknades av Phyllis Charter & Elizabeth Thomas, reviderad undertecknare dokumentet 
kommer att undertecknas före GB slut. 
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BUDGET 2020 – 2021 
Nu ser vi till framtiden och till år 2020/21. Den föreslagna budgeten godkändes av verkställande utskottet vid 
dess sammanträde den 30 september 2019. 

BERÄKNADE UTGIFTER 

1. Styrelsemötesprotokoll: Dessa har legat under budget under flera år så det har nu minskats med £2 000 till 
£6 000. 

2. Convention protokoll/Agenda/häften/Motions häften/röstnings böcker: eftersom det är ett Convention år 
(Jaipur) har det ökats till £15 000. 

3. Stadgar och handböcker: lämnas oförändrade på £2 500 

4. Nyhetsbrev och mejlutskick, inklusive Porto: eftersom denna punkt låg över budget under 2018/19 har den 
ökats till £65 000. 

5. IIW Matriklar: också under budget och minskats till £10 000. 

6 - 12. Logi: siffran för avgifterna har legat över budget sedan köpet av den nya kontorslokalen så detta har 
minskats avsevärt till en total boendebudget £20 500 från £25 750. 

13. Löner: ökats för att ta hänsyn till två löner på kontoret och ökade levnadskostnader. 

14. Emblem och regalier: liten minskning av budgeterad siffra.  

15. Presidentens PINS och banderoller:  Detta har inte använts på flera år så det reduceras till en nominell 
siffra av £500.  
 
16. FN-representanter och kommittéer:  sänks till £2 000. 

17. Verkställande möten på HQ: oförändrad på £25 000 – kostnaderna beror mycket beror på placeringen av 
mötena för verkställande kommittén. Möten hålls på kontoret så ingen utgift krävs för lokalhyra.  

18. Styrelsemöten: något reducerad till £30 000.  

19. Nybildning - besök hos klubbar utan distriktstillhörighet: oförändrad på £5 000. 

20. IIW Presidentens kostnader:  liten ökning till £25 000. 

21. IIW Vice Presidentens kostnader: över budgeterat så denna sänks till £1 000 - tillgängliga för resor till FN. 

22. Utökning Rotary Convention: ingen åtgärd då IIW Presidenten inte har inbjudits att delta på flera år. 

23. Immediate Past Presidents resor för att skapa nya klubbar: reduceras till £2 000 (hoppas att det kommer 
att användas!) 
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24. Porto och telefon: över budget så ökas till £ 2, 500.  

25. Utskrift och brevpapper: under budget under flera år minskning till £2 000.  

26. Nominering- och valsedlar:  oförändrad på £4 000. 

27. Leasing och underhåll av kontorsutrustning: under budget sänks till £4 000. 

28. Datorkostnader: även detta under budget och sänks till £4 000. 

29. IIW webbplats och databas: ökas till £30 000 eftersom det kan vara nödvändigt att uppgradera databasen. 

30. Avskrivning av kontorsutrustning: £1 000 tillhandahålls om ny utrustning köps under året. 

31. Revision och bokföring: över budgeten så ökas till £8 000. 

32. Rösträkning: något över budgeten under föregående år så ökas till £6 000. 

33. Bokföring: ingen avsättning till bokföring då det nu sker av administratör Alan. 

34. Legala och yrkesmässiga avgifter: överbudgeterat så sänks till £1 000. 

35. Skadeförsäkring: Detta ger skydd för förvaltare och medlemmar i Verkställande kommittén – minskas 
något till £1 000. 

36. Marknadsföring: oförändrad på £1 000 bara i fall, men varje land producerar sitt eget marknadsförings 
material. 

37. Bankavgifter: ökas för att täcka kostnaderna för betalningar via NatWest Bankline. 

38. Diverse/allmänna omkostnader: lämnas oförändrade på £1 000. 

TOTALA BERÄKNADE UTGIFTER £364 000 

INKOMST  
1.2.3. Medlemsavgifter: Beräknad inkomst av £3,50 från nuvarande ca. 109 000 medlemmar = £381 500 plus 
nya medlemmar som betalar både hel och halv medlemsavgift. 

4. Försäljning av Matriklar: minskas till £9 000 eftersom det låg över under föregående år 

5. Försäljning av Stadgar och handbok: oförändrad på £1 000.  

6. Ränta netto på bolagsskatt:  Jag hoppas att öka detta väsentligt och har budgeterat en inkomst på £6 000. 

SUMMA BERÄKNAD INKOMST £397 500  
BERÄKNAT ÖVERSKOTT £33 500 
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Jag rekommenderar därför att medlemsavgiften för Internationella Inner Wheel för 2020/21 ligger kvar på 
£3,50 per medlem för ett helt år och £1,75 för halvåret. 

Detta är den föreslagna budgeten för 2020/21 och jag ber härmed om ett godkännande 

Utnämning av revisorer 

Varje år ska revisorerna utses för det kommande året. 

Vid Verkställandemötet (VU) den 1 oktober, 2019, antogs följande resolution: 

Beslut om att utse revisorer för år 2020/21 

VU har godkänt utnämningen av ROYCE PEELING GREEN LIMITED som revisorer för de finansiella rapporterna 
för Internationella Inner Wheel för år 2020/2021. 

Det har beslutats att utse ROYCE PEELING GREEN LIMITED (RPG) från Stockport som revisorer för de finansiella 
rapporterna för International Inner Wheel för år 2020/21. 

Det finns en föreslagen ökning av Medlemsavgifter från juli 2021, från £3,50 till £4,00. Detta kommer att bli en 
motion vid nästa Convention, som stöddes av majoriteten från GMB (styrelsen) och VU 

Utnämning av revisorer/revisorer 

Beslutet för utnämningen av RPG som revisorer för 2020-2021 stöddes av majoriteten av GBM & VU. Den nya 
utnämningen av RPG föreslogs av Elizabeth Thomas, understödd av Christina King 

Verkställande utskottet tackar Liz för hennes hårda arbete med ekonomin och efterforskning för att göra 
medlemspengarna inom Inner Wheel mer produktiva. 

Initiativ för ledarskapsutbildning 

Bina Vyas beskrev sina planer för en ledarskapsutbildning som kommer att förbättra IW och organisationens 
framtida utsikter samt för medlemsutvecklingsprogram som är föreslås äga rum i juli 2020. Det var viktigt för 
IIW att professionalisera leveransen av utbildning och att den skulle göras på en en-till-en-nivå. 

Det rådde en stark enighet om att ledarskapsutbildning var avgörande för den framtida tillväxten av IW, även 
om, som VU & BD (Styrelseledamöterna)påpekade, de är måna om IW medlemmarnas pengar, så behövs 
ytterligare utredning av kostnaden för en lokal utbildning med övernattning. Det kan ge fördelar till inte endast 
individen, deras klubbar och distrikt utan till Inner Wheel som helhet. 

Det följde en livlig diskussion, då många medlemmar hade använt distansutbildning/e-utbildnings metoder i 
sina yrkesliv och hade funnit dessa mycket effektiva. Dessa tekniker ansågs vara mer kostnadseffektiva, med en 
bättre långsiktig avkastning på investeringsutgifterna och gjorde det möjligt för utbildningen att passa lättare in 
I människors alltmer upptagna liv. Också, med hjälp av dessa typer av träningsverktyg skulle detta ses som 
modernare, för yngre potentiella IW medlemmar, vilka kan vara ovilliga att avvara 4/5 dagar med övernattning. 
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Alla e-utbildningssäkerheter kan anpassas efter lokala behov och språkkrav, vilket ökar avkastningen på 
investeringar som görs av IW. Utbildning av IW funktionärer gjordes på en " Träna tränaren” princip av många 
NGBs (Nationella styrelser) och distrikt och det man begärdes att detta skulle betraktas som ett alternativ, 
eftersom det kan vara mer kostnadseffektivt för IIW om en enda tränare (eller användning av regionala 
utbildare) skulle ge ett bättre resultat. 

Phyllis Charter sammanfattade att alla stödjer Bina´s förslag, men utförandet av utbildningen och de kostnader 
som är förknippade med den kommer att behöva undersökas ytterligare. Budgetförslag förbereds för februaris 
VU. 

STADGEKOMMITTÉNS ORDFÖRANDE CORINNE DALLEUR 

Utnämning av förvaltare 

Corinne Dalleur föreslår Carole Buchanan (IWA) & Dr. Brenda Taylor; (GB & I) stöddes av Patricia Hilton; 

Utnämning av advokater 

Corinne Dalleur föreslagen återval av advokaterna, som stöddes av Karen. 

Madame President, 

Kära styrelsemedlemmar i Boarden. 

Kära vänner 

Vilken extraordinär grupp av damer som kommer från hela världen. Jag är verkligen glad att träffa er alla. Några 
av er känner jag sedan länge, men dessa få dagar kommer att ge mig möjlighet att utbyta idéer och 
erfarenheter med er damer som jag aldrig träffat. 

Mitt namn är Corinne Dalleur och jag är i mitt andra år som Internationella stadgekommitténs ordförande. Det 
är ett arbete med mycket att göra. Jag tillbringar många timmar bakom datorn och besvarar frågor som 
kommer från alla delar av världen, men jag kan försäkra er om att det är värt besväret. Varje dag lär jag mig 
något om Inner Wheel genom att söka efter svar på frågor. Det är som att sätta ihop ett pussel. 
 
Kanske berodde det på den vackra sommaren vi hade i Europa som jag fick färre frågor. 

Detta är några av de frågor jag fick under sommarmånaderna: 

En nationell representant ville känna till ordningen för företräde i ett land med en nationell styrelse, med 1 
person som president i rådet och en andra person som nationell representant. Är den nationella 
representanten andra eller fjärde i prioritetsordning? Om det inte definieras i stadgarna är det den fjärde 
platsen, bakom presidenten, Vice President och Past President. 

Under det europeiska mötet i Münster verkade det som om flera nationella representanter, särskilt från unga 
Inner Wheel länder, inte förstod vilken funktion de utövar. Den nationella representantens uppgifter och 
ansvar finns på IIW-webbplats. Man bör först och främst komma ihåg att den nationella representanten är  
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länken mellan distriktet och den Internationella styrelsen. Hon tar emot, översätter och skickar all 

kommunikation.  

ANDRA EXEMPEL PÅ FRÅGOR 

Är det tillåtet att ha funktionen som President för en Rotaryklubb och samtidigt ha en funktion i ett 
verkställande utskott för ett Inner Wheel distrikt? Svar: Ja, du kan vara medlem i två serviceklubbar och ha en 
funktion i var och en. 

Är det möjligt för en distriktskommitté att lämna in nomineringen till IIW av en person som för närvarande är 
distriktspresident för val av styrelseledamot 2020-2021? Nej, hon kan inte ha två funktioner, Past President  
och styrelseledamot. 

Dessa exempel är enkla frågor. Det finns frågor som är mycket svårare att besvara. 

Nya stadgar eller modifieringar av befintliga stadgar som skickas av nationella styrelser (NGB) kommer till mitt 
skrivbord. Jag läser dem, gör anteckningar och skickar dem till IIW-presidenten och vice Presidenten, de två 
andra ledamöterna i utskottet för stadgekommittén. Beslutet att godkänna stadgar är ett beslut som fattas av 
alla medlemmar i det verkställande utskottet, efter att ha hört råden från den stadgekommittén. 

Den svåraste delen av mitt jobb är att försöka lösa interna Inner Wheel problem som uppstår i länder, distrikt 
och klubbar eller mellan medlemmar. 

Som alla vet inom mindre än arton månader kommer många av oss att närvara vid IIW-Convention i Jaipur, 
Indien. De senaste veckorna har jag tagit emot förslag från nationella styrelser, distriktskommittéer och klubbar 
för att ändra de Internationella Inner Wheels stadgar. 

Alla mottagna Motioner måste kontrolleras: 

• Har blanketten undertecknats på rätt sätt?  

• Är distriktsprotokollen bifogade till det registrerade motionen i vilket det noterats att förslaget har lämnats 

in för information?  

• Finns det en motivering till det inlämnade motionen? 

• Finns det liknande motion?  

• Har en motion lämnats in under de senaste två Convention? 

 
En hel del arbete, men som jag sa förut, om du gillar att lägga pussel, är det OK. 

Detta leder mig till de möjliga motioner från IIW-styrelse som jag skickade för en tid sedan. 

Låt oss diskutera dem. 

Damer, det var ett nöje för mig att ge er en insyn i mitt dagliga arbete som stadgekommitténs ordförande. 

Ovanstående punkter föreslogs och godkändes utan protester 
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BOARD DIREKTORS RAPPORTER 

Styrelseledamöternas tilldelning av klubbar utan distriktstillhörighet (ND) har beskrivits i vice presidentens 
rapport. 

Varje BD förklarade bakgrunden till sina klubbar och de omfattande och varierande metoder som de hade 
använt för att få kontakt med sina ND-klubbar. Några av dessa potentiella förbindelser har inte kunnat göras, 
där de har skett, verkade de vara mycket välkomna och givande. 

Det har återigen begärts av BDs att de förses med ett "överlämnings" dokument när de börjar, som ger 
kontakter, kontaktuppgifter, kontakthistorik från avgående BD. 

NATIONAL REPRESENTANTERNAS RAPPORTER 

Baserat på den information som tillhandahölls i NRs rapporter, har det bildats 78 nya klubbar, med nedläggning 
av ca 9 st. 

Det fanns nio länder där NR inte lämnat in någon rapport. 

STYRELSELEDAMÖTERNAS GRUPPÄMNE 

Phyllis tilldelade varje BD en av fyra grupper, vilka tilldelades två ämnen, att diskutera före styrelsemötet samt 
förbereda en presentation för mötet. 

GRUPP A 

Den "bedårande" gruppen (Margareta M, Patricia, Marja, Nahid) 

BEARBETNING 

Väljarna är kunniga; 

 De vet och bestämmer vem de ska rösta på; Flagrant missbruk av sociala medier tar väljarna bort. 
 Definition av bearbetning röstvärvningar begärdes? Phyllis förklarade att det inte finns ett förbud mot 

att delta i evenemang, men det förväntas att medlemmarna är försiktiga vad gäller hur de uppträder 
vid evenemang. 

 Det nämndes också att verkställande utskottet bara försöker se till att C & H (stadgar och handbok) 
följs, eftersom detta är vad ledamöterna har enats om. 

FÄRRE STYRELSELEDAMÖTER OCH FLER STYRELSEMÖTEN PER ÅR? 

 16 är det max antalet för IW-medlemskap för närvarande. 
 Utnyttja teknik, virtuellt möte i början av IW-året. 
 Skulle färre styrelseledamöter som fattar beslut om IW vara mindre demokratiska? 
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GRUPP B 

Den "vackra" gruppen (Ebe, Lorna, Sandra, Zenaida). 

NYA GENERATIONENS KLUBBAR 

IIW Future-"Inneract" klubbar som riktar sig till yngre kvinnor, 18-30, e-möten och de är mycket internationellt 
fokuserade, precis som IW i stort; 

 Kvinnor i 40s-50s- Anslut, lär väx. 
 "Ungdomsklubbar" upp till 18; kan vara skolbaserad eller samhällsbaserad; bra för deras CV, som 

denna generation alltid är medvetna om. 
 En livlig diskussion följde, att ovanstående idéer skulle kunna vara metoder för att möjliggöra 

nybildning av klubbar, vilka åtgärder som bör tas i olika regioner och hur dessa kan tillämpas i olika 
delar eller världen. Det skulle behöva finnas en motion till Convention om ändring av C & H för att 
göra det möjligt för "ungdomsklubbar" att bildas. 

DELA UPP VÄRLDEN I 4 MÖJLIGA ZONER MED ROTATION AV NOMINERING TILL PRESIDENT? 

Analys av var medlemskapet är och var IIW-presidenter har kommit ifrån; 

 Filippinerna har använt rotation för sitt Presidentskap under de senaste 35 åren; 
 Det föreslogs att omröstningen skulle grundas på den bästa kandidaten, oavsett var de kommer ifrån. 

  GRUPP C 

  Den "charmiga" gruppen (Angelika, Francine, Shad, Karen) 

  ELEKTRONISK RÖSTNING 

 Vad är det? 
 Rösta vid Convention, eller rösta på BD/VU, etc. 
 Enades om att det skulle vara bra för VU/BD etc., men för Convention skulle det vara mer 

problematiskt. Inledande definition av valregler skulle vara en engångskostnad, men hyra av 
utrustning skulle vara en återkommande kostnad. 

    ROTATION AV KANDIDATER AV STYRELSELEDAMÖTER FRÅN VARJE ZON? 

 Med mer engagemang av BDs, lära sig mer om IW 
 Vad är syftet med att bestämma i zoner och hur många skulle detta vara? Hur är det med zonerna 

utan nationell styrelse (NGB) 
 Det kan finnas potentiella kandidater som har lämplig erfarenhet, som inte har en NGB, och därför 

inte kan föreslås; skulle behöva göras en ändring i Stadgar. 
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GRUPP D 

Den "förtjusande" gruppen (Bambi, Christina, Margareta W, Yanislava) 

MEDLEMSTILLVÄXT 

• Aktiva och engagerade medlemmar – fungerar som de bästa ambassadörerna; 

• SWOT (styrkor, svaghet möjligheter, hot) analys som matar in smarta (specifika, mätbara, fördelbar, 

realistiska, tidsrelaterade) mål 

E-KLUBBAR 

• En normal klubb är densamma som andra klubbar, skillnaden är bara placeringen av mötesplatsen; 

 

• Många skäl för yngre och mer engagerade kvinnor, som har ont om tid; 

 

• Kan vänskapsaspekten av IW medlemskap överföras till en online-närvaro? 

• Hur blir processen och proceduren för att skapa en e-klubb? 

• Hur skulle detta passa in i IIW-strukturen? Hur skulle e-klubbarna kunna leverera projekt, i motsats att bara 

ha on-line möten?  

Det kommer att finnas interaktioner med den "fysiska" världen också! Club in IWNZ (Inner Wheel Nya Zeeland) 
utför all sin kommunikation via e-metoder, där deras fysiska möten är för att göra projekt. 

Detta väckte en livlig diskussion och enighet om att det var en väg framåt, att det fanns utmaningar och att det 
kunde vara en bra metod för att möjliggöra nybildning av klubbar. Kan det finnas "medlemmar på klubbar med 
som inte tillhör en klubb. Phyllis påpekade att detta kommer att innebära stora förändringar, så frågan är, är du 
redo att ändra? 
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RÖSTNING AV STADGEKOMMITTÉNS ORDFÖRANDE 

Gratulationer gavs till Corrine och till hennes omval som stadgekommitténs ordförande 

KONTORETS ADMINISTRATION 

Det fanns inga punkter som togs upp. 

CONVENTION 2021 

Budet som accepterades av GBM i Melbourne var från MCI en sedan länge etablerad PCO. I april 2019, 
presenterades en nytt företag, Elysian som den organisation som IIW skulle kontrakteras. Detta var tidigare 
anställda vid MCI, som hade arbetat med IW India/LCC angående anbuds förberedelse och leverans av 
Convention. Elysian har en mycket bra relation med den nuvarande LCC och det bör noteras att de har en 
grundlig och omfattande förståelse av IW och vad som behöver levereras för en lyckad IIW Convention. 

Detta nya kontrakt lämnades till IIW utan förklaring till varför konceptet hade förändrats. Detta har potentiella 
risker för IIW, därtill kan ryktet ta skada. 

De anställda i Elysian hade framgångsrikt levererat flera Rotary Conventions/evenemang i Indien, även om 
detta var med resurser av MCI bakom sig. 

IIW VU, beslutade att med tanke på deras farhågor och för att skydda medlemmarnas intressen, ta juridisk 
rådgivning, vars viktigaste slutsatser delades med styrelsemötet. 

Därför bad VU styrelsemötet att överväga följande alternativ och enas om vägen framåt: 

 Ha kvar Elysian, med ytterligare kontroll av IIW på LCC; 
 Att IIW återgår till den ursprungliga anbudsgivaren, MCI.  

Resultatet av omröstningen efter omfattande diskussioner var att andra alternativet accepterades. 

MOTIONER TILL ÄNDRING AV STADGARNA 

Det fanns olika motioner som diskuterades av VU och BDs och de som accepterades kommer att visas i Motions 
häftet. 

TACK 

Då Christine Kirby var tvungen att lämna mötet för ett annat IW möte hemma i Australien tackade hon för 
styrelsens vänlighet samt allas bidrag under de senaste dagarna. 

ÖPPNA FORUM (1) 

Protokoll från mötet ska tillhandahållas BDs ett par dagar innan de skickas till NR; 
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Skulle GBM-möten kunna hållas i varje års presidentland? Möjligt, men logistiskt svårt. 
 
Kan medlemmar besöka IIW-kontoret? Ja, så länge de ger lite varsel, snälla! 

Begäran om förtydligande av hur Internationella Inner Wheel ska användas – brev kommer att skickas till NRs, 
eftersom detta diskuterades på VU. 

UTBILDNINGSPROGRAM FÖR LEDARSKAPSUTBILDNING 

Bina betonade att programmet skulle vara till stor nytta för IW: s framtid över hela världen och att det finns en 
möjlighet att professionalisera IW, eftersom organisationen går mot sitt hundraårsjubileum. Alla föreningars 
presidenter och om inte NRs bjuds in; föreslogs dubbelrum för att minska kostnaderna och skapa 
kompanjonskap. Flygbiljetter skulle betalas, men endast ge uppehälle på B & B (Bed and Breakfast) basis. 
Kostnaderna i samband med detta skulle vara "arbets" relaterat, medan medlemmar väljer att delta i möten, 
etc., är det deras val och därmed deras egen budget. 

Man poängterade att det skulle vara svårt att rösta för detta förslag om de potentiella kostnaderna fortfarande 
var okända. 

Utbildning av medlemmar, som bara kan delta för en kort tid, ifrågasattes. Dessutom undrade man om detta 
ska göras regelbundet, eftersom omsättningen av IW funktionärer görs regelbundet. Man frågade om det 
beslut som fattades på styrelsemötet skulle vara den framtida strategin för IW eller bara ett beslut under Binas 
president år. 

Kostnaden för utbildare - Bina sa att dessa troligen kommer från olika regioner. Vem tränar utbildarna, när och 
till vilken kostnad? Vem skulle vara utbildare - det angavs att de skulle vara IW medlemmar från hela världen. 

Ytterligare information om kursens innehåll begärdes. Om detta är utbildning i stadgar och handbok, skulle de 
som har nått den nivå då de kan dra nytta av ledarskapsutbildning, förväntas veta detta. 

Det angavs att attityden måste utvecklas för att bli mer välkomnande till nya idéer och innovationer. 
Säkerheten kommer att kunna delas via webbplatsen efter att utbildningsprogrammet har levererats. Detta 
kommer att göra det möjligt för IIW att få en långsiktig avkastning på investeringen i ledarskapsutbildning. 

I stället för en uppifrån och ned-strategi undrade man om det vore bättre att sätta in utbildningsmaterial på 
klubb-och distriktsnivå. Löpande tester av säkerheter och dess effektivitet. Kostnaden för översättningarna 
togs upp och det påpekades att IIW inte betalar för översättningar på Convention. 

Alla stödde konceptet livslångt lärande: 

Kursens innehåll måste ses innan man kan anta den 

De som deltar i kurserna har en enorm bredd av livs- och affärserfarenhet och kommer sannolikt redan att vara 
"ledare" i sina klubbar/distrikt. 

Det påpekades också att det finns kulturella skillnader mellan vad som kan accepteras av medlemmar i en del 
av världen, till vad som förväntas i andra delar av världen. Det betonades att gemenskap genom delat boende 
egentligen inte är målet för en ledarskapskurs, utan en potentiell bonus förmån. 
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Det föreslogs att ledarskapsutbildningen skulle kunna göras som en del av Convention, eller som ett tillägg till 
den. Eller så kan det göras som en del av regionala rallyn eller nationella konferenser. 

Ytterligare information begärdes om kostnaden för att skapa utbildningsmoduler som ska sättas in på 
webbplatsen, som en del av ett övergripande kostnads/förmåns förslag av olika alternativ: online-moduler, 
träna mot träna; regionala utbildare, platser för boende, delade rum, osv. 

Man enades om att ett e-möte skulle hållas med styrelsen efter februari VU, för att diskutera och rösta på olika 
alternativa förslag/motioner. 

ÖPPNA FORUM (2) 

Charterprocessen nämndes i föregående protokoll. Corinne förklarade att riktlinjerna är där för att vara till 
hjälp; Phyllis beskrev att de nya klubbarna ofta kan dra nytta av erfarenheterna, till exempel av distrikts 
skattmästare, av de ekonomiska aspekterna av att vara en IW klubb och IW medlem. 
 
Det var en livlig diskussion om hur charterceremonierna genomfördes i olika länder. 

Det förklarades att styrelsen inte får hela protokollet från VU, eftersom det finns ämnen och frågor som 
diskuteras som kräver känslighet, där VU strävar efter att nå ett beslut. 

IIW  PBD möte – detta var inte ett officiellt möte och därför kommer inte protokollet att spridas och kommer 
inte att publiceras på IIW: s webbplats. 

Möten som inte anordnas av IIW är "privata" möten och bör därför inte utnyttja Internationella Inner Wheel ´s 
namn. Administratören kommer att utfärda ett brev till alla NRs om lämplig användning av termen "IIW" och 
Internationella Inner Wheel. 

Det var en diskussion om skillnaden i roller och ansvarsområden för den nationella representanten och 
distriktspresidenten, som man enades om skulle klargöras ytterligare vid verkställande mötet i februari 2020. 

Det fanns en allmän överenskommelse från BDs att de skulle uppskatta en kort rapport från den avgående BDs, 
inklusive kontakter, åtgärder, etc., från NDs som de har arbetat med under sitt år. Att lägga till BD: s D & R vid 
verkställande mötet i februari 2020. Att lägga till VP: s D & R att de bör sammanfatta sina BD: s rapporter för 
inkommande BD för det nya IW året? 

Definition av rally, symposium, etc., skulle tillhandahållas i vederbörlig ordning av Corrine. 

Tillgängligheten av loggan och temat diskuterades och Phyllis förklarade tidslinjen och processen för NGBs, 
etc., för att få detta. Varnar att av hänsyn till den sittande presidenten bör det inte användas, men IIW inser att 
det måste spridas att saker är "redo att starta" i början av det nya IIW året. 

 NÅGRA ANDRA ÄRENDEN 

Tack till Amir (A/V) och till Roy (tillsyningsman i Altrincham stadshus) för deras hårda arbete och tålamod. 

Roy citerade sedan från "Robbie Burns", och sade också att han aldrig hade hört talas om Inner Wheel innan 
mötet, men var imponerad av det goda arbete som görs och kamratskap som var uppenbart. 
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AVSLUTANDE ANMÄRKNINGAR 

Tack till alla för erat bidrag, humor och vänskap. Tack till alla i verkställande utskottet för hjälp och vägledning 
vi ser alla fram emot göra succé tillsammans med dig! 

 

 

 

 

 

 
Översättning av 
Pia Elmgren 
Nationalrepresentant 2019-2020 
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