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 IIW:s tredje verkställande möte 2019-2020 

Möte på IIW HQ, 17–18 februari 2020 

Mötesprotokoll 

Närvarande 

  Phyllis Charter      President 
  Bina Vyas     Vice president 

  Christine Kirby    Immediate Past president 

  Elizabeth Thomas    Skattmästare 

  Corinne Dalleur    Ordförande i Stadgekommitté  

  Alan Phillips    Administratör  

Välkommen, presidentens öppningsanförande 

Gratulationer gavs till Chris Kirby för hennes medlemskap i Order of Australia, och till Bina Vyas för 
hennes födelsedag igår, som hon olyckligtvis tillbringade på Abu Dhabi flygplats. 

Phyllis konstaterade att eftersom vi är ett litet VU-team är behovet av att arbeta nära varandra av 
största vikt och att hanteringen av e-post och annan korrespondens utförs i rätt tid. VU påmindes 
också om att de frågor som diskuterades och de beslut som fattades under de två dagars möte, inte 
bör spridas ytterligare förrän protokollet från mötet görs tillgängligt. 

Protokoll från föregående möte 
Protokollet från föregående möte godkändes: föreslaget av Chris Kirbys, understödd av Elizabeth 
Thomas. 
 
Uppstådda frågor 
Det fanns vissa problem med leverans och förpackning av utskick, som HQ diskuterar med våra 
leverantörer. Bemanningen av personal vid IIW-kontoret diskuterades med alternativ för att 
säkerställa täckning, att beslutas i juni VU 

Man kom överens om att VU-mötet skulle vara den   5-6 oktober. GBM (Governing Body Meeting)   

7--9 oktober, under förutsättning att tillgänglighet bekräftas. 

Rapporter: 

 President   Phyllis Charter 

 Vice President   Bina Vyas 

  Immediate Past President   Christine Kirby 
  Skattmäster   Elisabeth Thomas  
 Stadgekommitténs ordförande  Corinne Dalleur 
 Media Manager    Kerstin Jonson (ej närvarande) 

Allt redan läst, med undantag för skattmästarens rapport. 



 
 

 2 

Olika frågor som rör FN diskuterades och om det skulle finnas utrymme för våra olika FN 
representanter att bevaka olika ämnen som berör varandras, vilket säkerställer att IIW får bättre 
täckning i hela FN. 

Det togs upp om de klubbar som inte har betalat ska "avskrivas". De "inaktiva" klubbarna ska ses 
över vid mötet i juni, med beaktande av synpunkterna från BD:ernas rapporter. Från Liz rapport 
noterade hon att D702 har stängt och att de tre klubbarna kommer att sköta sig självständigt och 
interagera med IIW direkt. Det diskuterades om de alternativ som fanns tillgängliga för att flytta 
medel från HSBC-kontot till bättre intäktskonton. 

Det har bildats 75 nya klubbar, dessa är spridda över hela världen vilket varmt välkomnades. Det har 
blivit cirka 1 600 nya medlemmar, 1 000 i Indien och 236 i Italien, gratulationer gavs till alla. 

Korrespondens 
Flera frågor diskuterades - AP (Alan Philip) utarbetar svar, som skall skickas ut till VU för 
godkännande.  
 
Utbyte av ”Caring for Women and Girls” 
Resultatet kommer att tillkännages på Convention i Jaipur, 2021. 

Det finns många saker som understöds av enskilda länder, men man enades om att detta måste vara 
ett mer allomfattande synsätt/tema ur ett IIW perspektiv. 

De fyra grupperna från GBM kommer att uppmanas att undersöka lämpliga teman för att ersätta det 
nuvarande temat och kontakta de nationella representanterna osv., i de områden som de har 
tilldelats. Det föreslås att två teman skulle vara lämpliga från varje grupp. VU kommer också att 
diskutera och komma överens om två möjliga alternativ. Återkopplingen kommer att behövas senast 
den 31 maj 2020 för att VU ska kunna skapa en slutlig lista till VU mötet den 4 juni vilken sedan 
kommer att gå vidare till GBM i oktober för det slutliga beslutet. 

Granskning av D&R 
Översyn av alla D & R (Duties and Responsibility) gjordes varefter ändringar gjordes. VU:s D&R skickas 
till DBs för deras information. 
 
Bangladesh 
Det diskuterades flera frågor, CD (Corinne Dalleur) kommer att förmedla slutsatserna 
 
Sri Lanka 
Det diskuterades flera frågor, AP kommer att förmedla slutsatserna 

 
Margarette Golding Awards 
Det fanns elva Margarette Golding Award (MGA) nomineringar, varav fem accepterades, tre 
accepterades inte och ytterligare information krävs från tre andra nominerade. 

Texten på IIW webbplats måste ändras för att ange att MGA är för samhällstjänst utanför Inner 
Wheel. AP  

En fråga ställdes om vem som skulle överlämna MGA när den tas emot? AP svarar att det är den 
högst rankade deltagare i IW, enligt ländernas stadgar, som bör överlämna MGA. 

 



 
 

 3 

Mottagna protokoll 
Det framfördes farhågor om revisionsprocessernas oberoende för vissa icke-statliga nationella 
styrelser.  
 
Vanliga frågor och svar på IIW:s webbplats ska uppdateras av CD. 
 
Ändringar i planering 
Planeringen ska ses över för att återspegla medlemmarnas begäran efter Melbourne att tre 
presidenter ska vara med dvs. past, nuvarande och vice i diskussionerna, förkortade sessioner och 
mer interaktiva workshops, seminarier, utbildning etc. 

 
Stadge frågor 
Kroatien  

Ändringar att vidtas för att följa kroatisk lag. 

Två namnändringar har begärts, varav en godkändes, en kräver ytterligare förtydligande.  

Italien (Onlus Project) – Ytterligare information och förtydliganden begärs.  

IW Australien - begärda ändringar kommer att bekräftas av CD. 

Belgien Bye-Laws 

Det fanns olika ändringar som begärdes - CD kommer att bekräfta. 

Norge Bye-Laws 

Beslut om begärda ändringar pågår. 

Malaysia Bye-Laws 

Det fanns olika förändringar som begärdes - CD kommer att bekräfta 

FAMAT Bye-Laws  

Flera frågor diskuterades, resultat kommer att kommuniceras med FAMAT. Det bör 
noteras att Europa rallyt inte erkänns som IIW arrangemang, så de har inget ansvar för 
dess marknadsföring; 

AP & CD sammanfattar punkterna ovan, som skickas till FAMAT, efter att ha skickats ut till VU.  

Upplösning av D30 Norge 
Hur skall man hantera de finansiella aspekterna, när ett distrikt upplöses, diskuterades. De föreslagna 
alternativen kommer att kommuniceras med distriktet. 
 
BDs E-post och kommentarer / förfrågningar 
BD:s större engagemang diskuterades samt förslag om hur detta skulle kunna genomföras, vilket 
skulle välkomnas för att kunna bedöma om de är genomförbara. Det noterades att i ett fall när 
BD:ernas engagemang begärdes fanns det inte tillräckligt med svar på ett förslag för att gå vidare. 
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BDs nära samarbete med NDC är att möjliggöra att bygga en relation mellan de två, för att NDC ska 
känna sig närmare IIW och för BD att bättre förstå "gräsrotsnivå" av IW. 

Två styrelsemöten per år har diskuterats vid Convention och godtogs inte av ledamöterna. 

Presidentens tema 2020-2021 
I lanseringen av sitt tema och logotyp, påpekade Bina att IW snart kommer att fira sitt 100 års 
jubileum. Det är IW medlemmar som bidrar till sina samhällen och alla skulle gynnas genom att göra 
detta genom en strukturerad ram, med partner, med FN, etc. 

Logotypen och temat togs mycket väl emot av VU. 

 BV (Bina Vijas) förser AP med högupplösta filformat. AP för att få prisuppgifter till produktionen. 

Protokoll som mottagits från NGB: s och distrikt utan NGB 
Protokoll mottogs från fem NGB:s och från fjorton distrikt utan NGB. 
 
Extra deltagare vid FN-möten 
Ytterligare en representant har ackrediterats till FN i New York och FN-ackreditering ordnas för 
Veronique Bicu i Wien. 
 
Conventionen 
Olika teman för Convention i Jaipur bedömdes utifrån deras lämplighet och synpunkterna skall 
vidarebefordras till LCC (Local Convention Organisation) 

AP & ET (Elisabeth Thomas) ska granska delar av kalkylbladet Convention Budget. Det fanns andra 
finansiella frågor som rör Convention som diskuterades.  

Man enades om att en strategi- och sambands koordinator skulle utses till LCC och om detta var 
framgångsrikt, även för framtida Convention. 

Bina Vyas begärde att det skulle registreras att man inte borde göra en extra anställning till LCC. Att 
hon inte heller höll med om Conventions förslag om de tre presidenternas närvaro och att det borde 
vara en motion om att ändra C&H. 

Den löpande ordningen för Convention skall utforskas av VU och diskuteras on-line eller via ett Zoom 
möte. Bekräftas och återkopplas till LCC i mitten av mars. 

Målningstävling 

En målningstävling ska sättas igång för barn, baserat på Presidentens årliga tema. Parametrar ska 
definieras. Certifikat ska presenteras: Guld, Silver, Brons. Ska spridas via NRs & BDs. 
 
IW Baskani 
Efter diskussion kom man överens om att detta var en intern fråga för distriktet. 
 
AOB (Any Other  Business) 
Liz Thomas begärde att en månatlig rapport lämnas till VU om nya Charterbrev detta kommer att 

tillhandahållas av EH. (Elaine Hathaway) En kvartalsuppdatering ska göras på IIW:s webbplats för att 
informera om nya klubbar. AP  

Ändringar av IIW   D&R skall informeras till IGB ( Great Britain and Irland ) AP  
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Det tillfrågades om transpersoner kan vara medlemmar i IW. VU kom överens om att om personen 
verkligen identifierar sig som en kvinna, accepteras av klubben som medlem, och är i enlighet med 
alla lokala eller nationella bestämmelser, bör de accepteras som en IW medlem. 

Tillkännage valresultat - Processerna överenstämmer med C & H 

Begäran från Vigo att sprida sin PowerPoint till IIW. Man enades om att den skulle läggas på IIW 
webbplats. PC att vidarebefordra till AP 

Zoom - BDs delas upp i två grupper för Zoom möte. Sammansättningen av grupperna måste 
övervägas för att säkerställa minsta möjliga olägenhet gällande tidpunkten för Zoom-mötet utifrån 
ivar i världen BD kommer ifrån.  

Begäran från ett distrikt att protokollen från VU och GBM förkortas ytterligare för att möjliggöra 
enklare och snabbare översättning. Detta accepterades inte, eftersom det skulle kunna leda till att 
viktig information inte förmedlas till IW-medlemmar. 

Kostnader 
Det fördes en diskussion om vilka utgifter som är giltiga och lämpliga. D & R för olika roller kommer 
att ändras och skickas vidare i enlighet med detta. 
 
Avslutande anmärkningar 
Phyllis tackade alla deltagare för deras insatser, hårda arbete och uppriktighet, särskilt som Chris och 
Bina upplevt sådana mödosamma resor. Hon tackade Elaine och Alan för deras administrativa stöd 
och önskade alla mindre ansträngande resor tillbaka hem. 
 
Tack 
Bina tackade Phyllis för den ingående agendan och för möjligheten att diskutera så många frågor i en 
uppriktig och stödjande miljö. 

Även Bina önskade att alla hade säkra resor tillbaka hem. 

................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 
 
 
 
Översättning gjord av 
Pia Elmgren 
NR 2019-2020 


