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Kära National Representant / Medlemmar 

Covid-19 viruspandemi har drabbat alla länder i världen och den påtvingade sociala isoleringen har orsakat 

dramatiska förändringar i alla våra Inner Wheel medlemmars liv. Många är sjukvårdare som arbetar dygnet 

runt, andra har företag att sköta från sina hem och alla har familjer att ta hand om och hålla friska. 

För fyra månader sedan hade man ingen aning om hur situationen skulle se ut i dag. Men jag kan försäkra 

er om att VU och styrelsen för internationella Inner Wheel regelbundet har träffats (via Zoom) och 

diskuterat hur ett nationellt initiativ för Covid-19 och andra katastrofer säkert och snabbt kan inrättas.  

Det är inte så enkelt som vissa skulle tro. Att vara en stor världsomfattande organisation innebär att man 

inledningsvis måste se över de juridiska och praktiska aspekterna av att administrera fonden så att den kan 

uppfylla alla de olika nationella lagar och reglerna för finansieringslagstiftning. 

Denna fond som ska kallas COVID-19 DISASTER AND VACINATION FUND (COVID-19 KATASTROF OCH 

VACCINATIONSFOND) kommer att vara den officiella internationella Inner Wheel fonden och får inte 

förväxlas med andra kampanjer och initiativ. 

COVID-19 DISASTER AND VACINATION FUND kommer att vara skild från IIWs övriga ekonomi och den 
kommer att vara den enda fond som tar emot donationer från kampanjen, som kommer att lanseras 
internationellt nästa vecka.   
 
Vid det här laget har du också läst brevet från Alan som informerar er om att en "hashtag" har utformats 
av BD Sandra och vi litar på att den kommer att användas flitigt av alla Inner Wheel medlemmar när vi 
introducerar denna kampanj.  
 
Som president vill jag tacka styrelseledamöterna och de VU ledamöterna för att de behärskar den nya 
tekniken som gör det möjligt för oss att hålla ”live” möten över telefon med hela världen och för deras 
bidrag till våra styrelsemöten – de var alla fruktbara, givande och informativa. Det var uppfriskande att 
höra varandra efter den isolering och nedstängning som vi alla lider av för tillfället. 
 
Med mina bästa lyckönskningar och tack till alla medlemmar för deras enorma insatser med all hjälp och 
stöd som ges till så många. 
 

TILLSAMMANS KAN VI BEKÄMPA DETTA VIRUS - STANNA HEMMA - VAR RÄDD OM DIG - RÄDDA LIV 
 
 
 
I vänskap, 
Phyllis 
 


