
 

Stort tack till alla medlemmar som röstat på mig till omval i IIWs Board! 

När jag nu ser tillbaka på mitt första år 2019/2020 kan jag konstatera att i Sverige och norra Europa 

är det sedan i februari/mars stiltje men i resten av världen pågår en fantastisk aktivitet. Mycket hjälp 

har getts, initiativ har tagits och medlemmar har gjort så mycket gott för sina medmänniskor!  

Vad gör en Board Director, frågar ni kanske er?  Normalt deltar man i IIWs årsmöte i oktober utanför 

Manchester och resten av arbetet sker över nätet som mailkorrespondens och/eller på chattar på 

What´sUp. I år har boarden p g a pandemin och alla ärenden den givit upphov till, varit mycket aktiv 

och haft långa och informativa videomöten över nätet på en zoom-plattform minst en gång i 

månaden, förutom daglig kontakt på What´sUp och på mail. Vi är 16 Board Directors från hela 

världen, som i år har arbetat i grupper med olika uppgifter som tilldelats oss. Boarden består 

dessutom av verkställande utskottet i IIW med past president, nuvarande president, vice president, 

skattmästare och stadgekommitténs ordförande. Ingen sekreterare finns, endast en anställd 

administratör som också är webmaster.  

En BD har att följa och intressera sig för ett antal klubbar utan distrikt, Non-Districted Clubs.  Det är 

ofta nya klubbar, som är ett fåtal eller helt ensamma i sitt land. Vår uppgift är att kommunicera, 

informera, ge råd och uppmuntran och utveckla klubben och om det finns flera klubbar, etablera ett 

distrikt. Jag har särskilt bett om att få Litauen och Polen som mitt speciella intresseområde och har 

nu fem klubbar i Litauen och en klubb i Polen. Rapport går till vice Presidenten en gång varannan 

månad. 

Vi har i våra grupper bl a haft i uppdrag att förbereda olika ärenden som t ex nytt tema för socialt 

projekt för IIW. På Convention i Melbourne 2018 beslutades att temat för IIWs sociala projekt för 

denna treårsperiod för hela världens klubbar ska vara ”Caring for Women and Girls”. Sverige valde 

att ha Garissa som vårt hjälpprojekt i enlighet med temat under innevarande treårsperiod. På 

Convention 2021 ska nytt tema väljas och jag frågade svenska medlemmar vilket tema de tyckte 

skulle passa, för att kunna framföra det till min grupp. Jag fick många svar från klubbar, distrikt och 

enskilda medlemmar. De flesta tyckte att ett hälsotema som dr Mugweges arbete på Panzisjukhuset i 

Kongo var behjärtansvärt och min grupp av BDs valde faktiskt att föreslå ett hälsotema till IIW, 

mycket på grund av pandemin och dess bestående effekter.  Andra arbetsgrupper hade helt andra 

teman men allt cirklar givetvis kring kvinnors och flickors välbefinnande. Resultatet kommer på 

Convention! 

På våra zoommöten har vi diskuterat Convention och om mötet kan genomföras. Vi befinner oss i en 

svår situation och har att ta ställning till dilemmat: hur ta hänsyn till medlemmarnas hälsa och 

samtidigt inte bryta kontrakt och förorsaka svåra ekonomiska problem för IW. För att få bättre 

överblick av hälsoläget, har vi har nu lyckats driva beslutet framför oss till i oktober utan att förorsaka 

vår organisation hårresande utgifter. IW har egna jurister men i årets BD-grupp fanns flera jurister 

och dessutom ekonomer med hotellerfarenhet, vilket har varit en stor fördel. 

På grund av pandemin har boarden just i år diskuterat hur Inner Wheel ska kunna lämna ett 

bestående bidrag till att bekämpa sjukdomen Covid-19 och dess följder. Vi har initierat ”Covid-19 

Disaster and Vaccination Fund”, där vi samlar in medel i en fond för att kunna bidra till att vaccinera 

så många människor som möjligt i världen, när väl ett fullgott vaccin finns på marknaden. Fonden 

togs emot väldigt väl i fattigare medlemsländer. Belopp har redan flutit in, för givetvis ligger det i 



allas vårt intresse att även människor som inte har råd att låta vaccinera sig ska kunna få möjlighet 

att bli vaccinerade. Själva fonden ska nu utvecklas och få tydligare strukturer. Jag driver på för att få 

ett liknande upplägg som vi har för projekthantering i vår handbok i Sverige. 

Året har varit annorlunda och mycket mer givande än jag vågat hoppas. Covid-19 har trots allt 

erbjudit nya möjligheter som gjort BDs till mer deltagande medarbetare i IIW och skapat en mycket 

bra dynamik. Man representerar visserligen inte sitt land men självklart har man med sig 

förhållningssätt och erfarenheter från sin del av världen. Jag är imponerad av mina kollegor i 

Boarden! Yngre än vi svenskar till åren, de flesta yrkesarbetande med ett patos för hjälparbete och 

vänskap. Vana att stå i första ledet och bidra till faktiskt praktiskt hjälparbete. Entusiastiska inför sitt 

uppdrag och med massor av erfarenhet! 

Återigen stort tack för att ni har röstat på mig och gjort att jag får sitta i IIW Board ett andra år. Ett 

hedersuppdrag verkligen!  I fjol fick jag faktiskt väldigt många röster från hela världen men i år vet jag 

inte utan förutsätter att jag har många svenska medlemmar att tacka. Hör gärna av er med frågor 

och synpunkter, för då märker jag att mitt arbete har ett värde för er! 

Margareta 

 

 

 

 


