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RESOLUTION ATT ÖKA MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften föreslås öka från 3,50 till 4 pund.
Motivering
Det har inte varit någon ökning av medlemsavgiften sedan 2006.

A: MOTIONER INLÄMNADE AV INTERNATIONELLA INNER WHEELS
STYRELSE INFÖR CONVENTION 2021
Sidhänvisningar i svart till Stadgar & Handbok 2018-2021
Sidhänvisningar i rött till Constitution & Handbook 2018

MOTION 1
Sid 4 sid 4

Medlemskap
G sid 6, sid 8
Medlemskapets upphörande
Nuvarande skrivning: ”Varje Inner Wheel-medlem som går till domstol med sitt ärende utan att först
på alla sätt försökt lösa problemet inom Inner Wheel, ska uteslutas”.
Stryk: ska
Ersätt med: kan
Tillägg: i slutet av ovanstående mening ”ur samtliga klubbar”.
Stryk: sista meningen i avsnittet.
Sista meningen i Medlemskapets upphörande ska lyda: ”Varje Inner Wheel-medlem som går till
domstol med sitt ärende utan att först på alla sätt försökt lösa problemet inom Inner Wheel, kan
uteslutas ur samtliga klubbar”.
Motivering
För att förhindra att en utesluten medlem går till domstol med sitt ärende mot medlemmar i en
klubb som hon tidigare tillhört.
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MOTION 2
Elektronisk röstning vid val till International Inner Wheels styrelse

Sid 7, sid 9

Internationell styrelse
Sid 7, sid 9
2. IIWs styrelse väljs enligt följande:
A. Funktionärer sid 7, sid 10
Sid 8, sid 10
Röstning under a), b) och c).
Stryk: Poströstning. Varje klubb har en röst.
Ersätt med: Elektronisk röstning. Varje klubb har en röst.
B. Övriga styrelsemedlemmar (Board Directors) sid 9 (sid 13)
Röstning
Stryk: Poströstning
Ersätt med: Elektronisk röstning
Rad 4 Stryk: Varje röstsedel
Ersätt med: Varje elektroniskt röstdokument
Sista meningen ska lyda: ”Varje elektroniskt röstdokument som tar upp fler eller färre namn än 16 är
ogiltigt.
Motivering
Resultaten av valet erhålls snabbare, med större noggrannhet och säkerhet. Det är billigt och
effektivt.

MOTION 3
Elektronisk röstning vid val av Redaktör/Medieansvarig (Editor/Media Manager)
Sid 11, sid 18
Redaktör/Medieansvarig (Editor/Media Manager)
Sid 12, sid 19
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Röstning
Stryk: Poströstning
Ersätt med: Elektronisk röstning
Motivering
Resultat av valet erhålls snabbare, med större noggrannhet och säkerhet. Det är billigt och effektivt.

MOTION 4
Sid 18, sid 30
Lägg till före avsnittet Svenska Inner Wheel Rådet, SIWR

Nationella stadgar
Länder med egen nationell styrelse kan utarbeta nationella stadgar, distriktsstadgar och
klubbstadgar.
Dessa stadgar (Bye-Laws) är baserade på International Inner Wheels stadgar men möjliggör för
medlemmarna att utforma medlemskapet i enlighet med förhållanden och traditioner i det egna
landet. Alla ändringar i existerande stadgar måste godtas/fastställas av International Inner Wheel
innan de genomförs.
Motsvarande avsnitt i International Inner Wheels stadgar måste hänvisas till för detaljer som inte
nämns i de nationella stadgarna.
Motivering
Det är viktigt att förklara att nationella styrelser kan utarbeta stadgar på nationell nivå liksom på
distrikts- och klubbnivå i enlighet med egna förhållanden och traditioner. Klubbar och distrikt utan
nationell styrelse kan inte utarbeta egna stadgar.

MOTION 5
Denna motion påverkar endast stadgar för klubbar och distrikt utan nationell styrelse. De finns
således inte upptagna i Stadgar, Instruktioner, Handbok 2018-2021 för Inner Wheel Sverige, varför
sidhänvisningar endast görs till International Inner Wheel Constitution and Handbook 2018. Om
motionen bifalls överensstämmer ovannämnda stadgar i stort med Distriktsstadgar samt
Klubbstadgar, sid 22-29 i Stadgar, Instruktioner, Handbok 2018-2021 för Inner Wheel Sverige.
(Översättarens anmärkning).
Sid 30
Stryk: STANDARD RULES FOR CLUBS WITH NO NATIONAL BODY (Stadgar för klubbar utan nationell
styrelse)
Ersätt med: STANDARD RULES FOR CLUBS (Stadgar för klubbar)
Sid 36
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Stryk: STANDARD RULES FOR DISTRICTS WITH NO NATIONAL GOVERNING BODY (Stadgar för distrikt
utan nationell styrelse)
Ersätt med: STANDARD RULES FOR DISTRICTS (Stadgar för distrikt)
Motivering
Avser att göra stadgarna mer begripliga. Dessa stadgar gäller alla klubbar och distrikt, såvida man
inte antagit specifika ändringar i stadgan (som godkänts av International Inner Wheel).

B. Övriga motioner inlämnade av klubbar och distrikt inför
Convention i Jaipur 2021
MOTION 6
Föreslagen av: Inner Wheel Belgien & Luxemburg
Sekunderad av: Inner Wheel distrikt 217 i Belgien & Luxemburg
Sid 4, sid 4

Medlemskap
4. På klubbnivå
A. Aktiv medlem på sid 5, sid 6
Stryk hela avsnittet under A. Aktiv medlem.
Ersätt med: Aktivt medlemskap kan beviljas kvinnor som inbjudits att bli medlem, förutsatt att de
fyllt 18 år och att en majoritet av klubbmedlemmarna tillstyrker.
Motivering
De tre kategorierna a), b) och c) i nuvarande stadgar är diskriminerande. Nu kan alla kvinnor bli
medlemmar. Medlemskap måste erbjudas på lika villkor. Kvinnor med relation till Rotary eller Inner
Wheel får inte någon speciell status. Inget klargörande krävs av International Inner Wheels VU.

MOTION 7
Föreslagen av: Inner Wheel Club Lunen Werne, Distrikt 90, Tyskland
Sekunderad av: Inner Wheel Club Oberschwaben Distrikt 90, Tyskland
Sidan 5, sid 5/6

Medlemskap
4. På klubbnivå
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A. Aktiv medlem
Stryk sista delen av c): förutsatt att klubbmedlemmarna tillstyrker.
Lägg till efter A. Aktiv medlem: och att klubbmedlemmarna tillstyrker.
Meningen ska lyda: Aktivt medlemskap kan beviljas följande förutsatt att de fyllt 18 år och att
klubbmedlemmarna tillstyrker
a)Kvinnor som har relation med rotarian/tidigare rotarian
b) Kvinnor som har relation med Inner Wheel-medlem/tidigare Inner Wheel-medlem
c) Kvinnor som erbjuds bli medlemmar

Motivering
Alla medlemmar ska behandlas lika; att majoriteten av klubbmedlemmar tillstyrker gäller alla nya
medlemmar oavsett medlemmens bakgrund. Detta eliminerar föreställningen om olika kvalitet av
medlemskap.

MOTION 8
Föreslagen av: Inner Wheel-rådet för Belgien-Luxemburg
Sekunderad av: Distrikt 62, Belgien-Luxemburg
Sid 4, sid 4

Medlemskap
Sid 5, sid 5
4 På Klubbnivå
B Aktiv hedersmedlem (Honoured Active Member)
Stryk två meningar från: ”Klubben betalar… men betalar alla sina utgifter”. (Rad 2-5).
Motivering
Att få bli aktiv hedersmedlem är en ära, som inte ska kombineras med ekonomiska fördelar. Klubbar
kan komma att överväga att inte utdela utmärkelsen på grund av kravet att betala aktiv
hedersmedlems medlemsavgiften under första året.
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MOTION 9
Föreslagen av: Inner Wheel klubben Patra Europea, Distrikt 247, Grekland
Sekunderad av: Inner Wheel klubben Graz-Urturm, Distrikt 192, Österrike-Tjeckien
Sid 7, sid 9

Internationell styrelse
Sid 7, sid 10

2. IIWs styrelse väljs enligt följande:
Sid 7, sid 10

A Funktionärer
Sid 9, sid 12
d) Ordförande i stadgekommittén (Constitution Chairman)
Nominering
Stryk: ”med en nationell styrelse” (rad 1)
”som representeras i den egna nationella styrelsen” (rad 4)
Avsnittet ska lyda: Varje distriktskommitté får nominera en medlem med erforderliga kvalifikationer
till posten som ordförande i stadgekommittén. Medlemmar får endast acceptera nomineringar från
det distrikt, som de tillhör.
Motivering
Medlemmar som varit distriktsfunktionär, har valts till Nationalrepresentant och dessutom valts till
medlem i den internationella styrelsen är tillräckligt kvalificerade att ha rätten att få bli nominerad till
stadgekommitténs ordförande i International Inner Wheel. Därför kan inte en orättvis åtskillnad
bland tidigare medlemmar i internationella styrelsen fortgå. Av de 35 länder som har rätt att
nominera medlemmar till den internationella styrelsen (Board Directors), kan endast 16 länder
nominera medlem till att bli internationella stadgekommitténs ordförande. Denna orättvisa måste
ändras.

MOTION 10
Föreslagen av: Inner Wheel klubb Coimbatore North, Distrikt 320, Indien
Sekunderad av: Inner Wheel klubb Coimbatore, Distrikt 320, Indien
Sid 7, sid 10

Internationell styrelse
2. IIWs styrelse väljs enligt följande:
A Funktionärer
Sid 9, sid 12
d) Ordförande i stadgekommittén (Constitution Chairman)
Röstning och befattningstid
Stryk: av IIWs styrelse
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Ersätt med: Stadgekommitténs ordförande ska väljas årligen genom poströstning, där varje klubb har
en röst och befattningstiden är högst tre år.
Motivering
Alla funktionärer i International Inner Wheels verkställande styrelse väljs av klubbarna.
Stadgekommitténs ordförande är funktionär i verkställande styrelsen och det är bara rätt att
klubbarna ges rätten att välja denna viktiga funktion.

MOTION 11
Föreslagen av: Inner Wheel-rådet i Belgien-Luxemburg
Sekunderad av: Inner Wheel distrikt 291, Nya Zeeland

Sid 10, sid 14
Val av internationell styrelse
2.
Stryk: Röstvärvning (canvassing) är förbjuden, vare sig det sker per brev eller på annat sätt och
resulterar i diskvalificering av vederbörande kandidat.
Motivering
Att förbjuda röstvärvning är inte demokratiskt. Varje nominerad person har rätt att göra sig mer känd
bland medlemmarna och medlemmarna har rätt att lära känna den nominerade bättre. Med sociala
medier är det mycket svårt att undvika röstvärvning. Medlemmar är bäst skickade att bedöma den
person som blivit nominerad.

MOTION 12
Föreslagen av: Distrikt 31, Norge
Sekunderad av: Norska Inner Wheel-rådet, Norge
Sid: 7 och 8, sid 10 och 11

Internationell styrelse
2. IIWs styrelse väljs enligt följande:
A. Funktionärer
President
Vice president
2. IIWs styrelse väljs enligt följande:
A Funktionärer:
a) President
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Sätt in: Presidenten tillträder sitt uppdrag den 1 juli. Presidenten tjänstgör endast ett år och kan inte
inneha denna befattning mer än en gång.
Stryk: resten av texten under a).
b) Vice president
Stryk: Vice president
Sätt in: Vice presidenter
Kvalifikationer:
Måste ha varit president i en nationell styrelse eller internationell Board Director eller internationell
styrelsemedlem eller internationell skattmästare.
Nominering:
Varje distriktskommitté med en nationell styrelse får nominera en medlem med erforderliga
kvalifikationer till posten som vice president. Medlemmar får endast acceptera nomineringar från
distriktskommittéer, som representeras i den egna nationella styrelsen.
Röstning:
Stryk: hela avsnittet.
Ersätt med: Valet avgörs av delegaterna och äger rum på International Inner Wheel Convention vart
tredje år. Kandidater till första, andra och tredje vice president väljs vid samma Convention och är
kandidater för vart och ett av åren. Varje klubb har en röst till vart och ett av de olika ämbetena. Fyra
månader före Convention skickar HQ ut namn på kandidater och deras beskrivning av hur de vill
prägla sitt uppdrag.
Befattningstid:
Stryk: hela avsnittet.
Ersätt med: Vice presidenterna tjänstgör endast ett år och kan inte inneha denna befattning mer än
en gång. De är funktionär från och med det år de valts. Andre vice president kommer då att bli
International Inner Wheels President under Conventionåret. Presidenten och de tre vice
presidenterna får inte vara Inner Wheel-medlemmar i samma land eller i samma nationella styrelse.
Motivering:
Inner Wheel Convention är en höjdpunkt. Ett storslaget val av kommande International Inner Wheel
presidenter kommer säkert att bidra till den känslan. Som medlemmar borde vi känna till mer om
våra International Inner Wheel presidenter än vad vi gör idag, då vi bara har en kort beskrivning och
ett foto med ett vackert leende att göra vår bedömning från. Medlemmarna måste helt informerade
om kandidaternas egenskaper, som gör dem lämpade att inneha den högsta befattningen inom Inner
Wheel. De måste vara beredda på att svara på frågor om det program de önskar genomföra. Detta
kommer att skapa ett engagemang och ett intresse för att delta i Conventions och hjälpa oss att få en
mer förutsägbar framtid. Låt detta bli vår gåva till 100-årsfirandet 2024.
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MOTION 13
Föreslagen av: Nederländska Inner Wheel-rådet, Nederländerna.
Sekunderat av: Danska Inner Wheel-rådet, Danmark.
Sid 7, sid 9

Internationell styrelse
2. IIWs styrelse väljs enligt följande:
2 A. Funktionärer (Officers)
Sid 8, sid 10
a) President
Befattningstid:
Presidenten tjänstgör ett år och kan inte inneha denna befattning mer än ett år.
Lägg till: Immediate past president, president, vice president, skattmästare och stadgekommitténs
ordförande får inte vara Inner Wheel-medlemmar i samma land eller samma nationella styrelse.
Länder som har immediate past president, president, vice president, skattmästare och
stadgekommitténs ordförande kan inte nominera ny kandidat till sådant ämbete inom en period om
fem på varandra följande år.
Motivering
Vi önskar utsträcka regeln att omfatta även skattmästare och stadgekommitténs ordförande. Ett land
eller en nationell styrelse ska inte ha mer än en av sina medlemmar i internationella Inner Wheels
verkställande utskott ( Executive Committee). Fler länder kan få en funktionär vald till högsta nivå
och delta i styrelsearbetet i Internationella Inner Wheel. Det mångskiftande ursprunget och dess
olika sedvänjor ska återspeglas i internationella vice presidenten, presidenten, skattmästaren och
stadgekommitténs ordförande. Länder som har en medlem i det verkställande utskottet ska inte
tillåtas att nominera ytterligare kandidat på fem år, för att ge varje IW-land en chans att delta i denna
kommitté.

MOTION 14
Föreslagen av: Inner Wheel Club Lorenskog, Distrikt 31, Norge
Sekunderad av : Distrikt 31, Norge.

Ändring av IIWs stadgar
Sid 17, sid 29
5. b)
Stryk: Om en motion med innehåll liknande den som tidigare framlagts och avslagits vid två på
varandra följande Conventions, kommer den inte att tas upp vid följande Convention. Undantag får
göras för motioner som rör medlemskap.
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Motivering
Ibland är en motion långt före sin tid och det tar tid att vänja sig vid tanken. Om motion, som tagits
upp vid den andra av de två på varandra följande Conventions, visar sig ha fått ett högre antal röster
än vid första tillfället, är det orättvist att stoppa den och låta sex år gå innan den kan bli föremål för
omröstning igen. Låt oss röra oss med tiden - inte mot tiden.

Allmänna motioner
Allmän motion A
Föreslagen av: Inner Wheel Club Aukland East, Distrikt NZ291, Nya Zeeland
Sekunderad av: Inner Wheel Club Otautahi Canterbury, Distrikt NZ297, Nya Zeeland
Internationella styrelsen får i uppdrag verkställa en process för att välja ut och godkänna ett nytt
namn för International Inner Wheel. Det nya namnet ska presenteras på Convention 2024 och ge
erkännande åt de senaste 100 åren när nu Inner Wheel går in i nästa århundrade av vänskap,
hjälpsamhet och internationell förståelse.
Motivering
International Inner Wheel kommer att fira 100 år 2024. Denna motion gör det möjligt för
International Inner Wheel att gå in i nästa århundrade med ett namn som snabbt ger en uppfattning
för medlemmar och allmänhet vilka vi är och vad vår organisation står för både nu och i framtiden.
Namnet ska passa/vara rätt och uppmuntra unga kvinnor att ansluta sig till en av världens ledande
frivilliga kvinnliga hjälporganisationer som har hjälpsamhet och vänskap som sin grundval.

Allmän motion B
Föreslagen av: Inner Wheel Club Aotea Auckland, Distrikt NZ291, Nya Zeeland
Sekunderad av: Inner Wheel Club Split Palmina, Distrikt 191, Kroatien
Internationella styrelsen får i uppdrag att verkställa en process för att välja ut och godkänna ett nytt
emblem (logo-type) och ny grafisk profil för International Inner Wheel. Dessa ska presenteras på
Convention 2024 och ge International Inner Wheel en skjuts in i nästkommande århundrande av
vänskap och hjälpsamhet.
Motivering
År 2024 firar Inner Wheel 100 år och det är en lämplig tidpunkt att lansera en ny logo-type. Det är en
möjlighet att föra organisationen framåt och engagera framtida kvinnor genom att ha en logo-type
som speglar vårt framtida fokus på att åstadkomma en positiv förändring i världen men ändå stå för
våra rötter och vår historia. Ett nytt århundrade – en tid för att starta på nytt för aktiva kvinnor som
delar vänskap genom hjälpsamhet i världens ledande frivilliga hjälporganisation.
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Allmän motion C
Föreslagen av: Inner Wheel Club Bruxelles Renaissance, Distrikt 62, Belgien & Luxemburg
Sekunderad av: Inner Wheel Distrikt 62, Belgien & Luxemburg
Inner Wheels ekonomi frodas tack vare utmärkt finansiell skötsel över åren. Därför borde det årliga
överskottet investeras i PR-material, elektronisk röstning och så vidare. Överskott från tidigare års
Convention borde användas för att organisera Convention vart tredje år, vilket är det enda event som
Inner Wheel har.
Motivering
Klubbarna uppmanas att skänka alla medel som samlats in till välgörande/sociala ändamål i stället för
att själva samla på sig pengar. På detta sätt skulle International Inner Wheel kunna bli en perfekt
förebild. Med ett sådant ekonomiskt stöd skulle fler länder kunna bli intresserade av att organisera
en Convention.
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