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Kära DISO 

Nu har vi ett nytt år tillsammans där vi ska hålla koll på vad som händer i världen och 
entusiasmera varandra, distrikten och klubbarna. Ett vanligt år, ett år utan pandemi, skulle 
jag säga att vi har ett kul uppdrag framför oss. Nu har vi ett tufft och angeläget uppdrag 
framför oss. 

Årets motto är LEAD THE CHANGE som jag har valt att översätta med Gå i spetsen för 
förändring. 
Vår världspresident har satt upp sju mål för året som innebär fler medlemmar, fler klubbar, 
ungdomsverksamhet, start av projekt, särskilda program för kvinnor och äldre. Men jag 
saknar MEDLEMSVÅRD.  

Nu måste vi visa civilkurage och göra det vi tror på och det som är viktigt för oss och för 
Inner Wheels överlevnad i Sverige. Vi måste värna om varandra. Nu går vi en höst tillmötes 
utan klubbträffar, med distriktsmöten på distans och förmodligen ett rådsårsmöte utan att 
träffas. Vi är många som tillhör riskgrupperna och måste vara försiktiga. Många bor 
ensamma och hela dagar kan gå utan att man får prata med någon. Då är det extra viktigt att 
hör av sig, ett telefonsamtal kan rädda dagen. 

Om en knapp månad planeras European Meeting på Rhodos. VU har beslutat att ingen från 
Sverige deltar av förklarliga skäl. Jag har kontaktat mina nordiska kollegor för att höra hur de 
resonerar, och till min stora förvåning så tänker Danmark och Norge åka. Finland fick sin resa 
inställd och Island har inte svarat. Som ni alla vet så är det även ett Conventionår och jag 
hade en tanke att vi i Norden skulle skicka en gemensam skrivelse till IIW och begära att 
Convention flyttas. Jag kan inte tro att någon vill åka till Indien om ett halvår. 

 Däremot gissar jag att man försöker genomföra röstning av motionerna på distans, så därför 
ber jag er jobba för att klubbar och distrikt förbereder sig. Jag bifogar lite funderingar 
angående motionerna som kanske kan vara till hjälp, vi diskuterade detta vid vårt 
telefonmöte som ersatte informationsmötet. 

Vid informationsmötet beslutades att vi ska ha funktionärsmöten under hösten vid ett par 
tillfällen. Det innebär att jag träffar er DISO på telefon och tanken är att vi ska ta upp och 
diskutera aktuella frågor. Jag ser gärna att ni hör av er om ni önskemål och idéer. 

Som sagt, det viktigaste under hösten är att vi tar hand om varandra, är rädda om oss och 
kommer stärkta ur pandemin när den är över. 

Jag ser fram emot vårt samarbete.  

Agneta Svensson 
nationalrepresentant  


