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Fjärde verkställande mötet 2019-2020 - Protokoll 

Möte på Zoom, 29 juni  2020. 

Närvarande:  

 Phyllis Charter   President 

 Bina Vyas   Vice President 

 Christine Kirby   Immendiate Past President 

 Elisabeth Thomas    Skattmästare 

 Corinne Dalleur   Ordförande Stadgekommitté´ 

 Ebe Martines    Vice President Elect (observatör) 

 Alan Phillips    Administratör ( närvarande) 

Välkommen, Presidentens öppningsanförande  

Phyllis välkomnade alla till det 4:e verkställande mötet (VU) under IW-året och till Ebe, som 
observatör och tillträdande vice President, hon påminde alla om att frågor som diskuteras endast är 
för verkställande utskottets medlemmar; och inte för diskussion utanför mötet tills protokollet har 
offentliggjorts och att mötet spelats in. 

Protokoll från föregående möte, februari 2020  

Alla var överens om att protokollet var korrekt.  

RAPPORTER: 

 President    Phyllis Carter 

 Vicepresident    Bina Vyas 

 Immediate Past President  Christine Kirby 

 Skattmästare   Elisabeth Thomas 

 Stadgekommittens ordförande  Corinne Dalleur 

 Media Manager   Kerstin Jonsson (ej närvarande) 

 Alla tagna som lästa, förutom Skattmästarens rapport 

Bina sade att hon hade fått några rapporter sent och kommer att delge dem i sinom tid.  

Phyllis begärde att ytterligare en punkt lades till på dagordningen, för att diskutera det årliga IIW 
Magazine, vilket man enades om.  

Liz presenterade rapport från den 30 juni 2020, vilket var hennes första år som IIW :s skattmästare 
Året började normalt med att många nivåer av IW skickade in sina medlemsavgifter innan 31 oktober 

samt rapporterade att alla kvitton har godkänts. Alla fakturor har betalats väl inom tid och ligger 
väl inom budgeten, till viss del på grund av effekterna av Covid-19 lockdown. Beräkningarna för året 
visar att det kommer att visa £100,000 under budget; Medlemsavgifterna ligger över budget på £ 
380,616; men Directory försäljningen ligger under, eftersom inte alla länder betalat innan beslutet 
fattades att inte offentliggöra en papperskopia. Inget beslut har gjorts för rösträkningen vilket kan bli 
högre än de £ 5 000 som budgeterats på grund av de nuvarande svåra omständigheterna.  
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Totalt kapital och reserver uppgår till £ 1,581,290.91 den 23 juni. Donationer till IIW Covid19 Fonden 
totalt £ 6,435.03.  

Statistik över medlemskap  
Beräknat medlemskap är: 
Länder: 101 (utgår Colombia, Georgien, Bahrain, och Thailand – de två sistnämnda kan återuppstå); 
Distrikt: 177 (nya Distrikt i Nigeria men D.702 Jamaica har avslutats) 

Nya Klubbar:102 (Indien 67; Nigeria 8; Italien 6; Nepal 4; Pakistan 3; Bangladesh 3; Tyskland 2; 
Frankrike 2; Danmark 1; Mexiko 1; Togo 1; Filippinerna 1; Bulgarien 1).  
Icke-distriktsklubbar: 68 Nya Spanien 2 (Campoamor, Vigo); Uganda 1 (Ggaba), (IW Georgetown 

upptäcktes vara stilla aktiv i Guyana) 

Totalt antal Klubbar: 3,948 (2019 - 4035) 

Nya medlemmar:3 099 + från nya klubbar 782 = 3,881 
Totalt antal medlemmar: 109,683 (2019 - 108,696), Det var endast liten skillnad med IIW HQ Siffror. 

Liz fortsatte att av 68 fortfarande aktiva klubbar, har 13 inte betalat årets medlemsavgifter, där vissa 
lokala svårigheter kan vara en orsak, medan vissa regioner är ovilliga att betala. Hon uttryckte sin 
förhoppning om ännu fler framsteg nästa år samtidigt som man arbetar tillsammans med Ebe med 
ND (klubbar utan distriktstillhörighet).  

Liz föreslog att lägga till namn och kontaktuppgifter till medlemsavgifts formuläret vilket skulle hjälpa 
till att hålla aktuell information om skattmästarna; kommer att föreslå att förorda RPG (Royce 
Peeling Green) som revisorer till juni 2021, att de auktoriserade undertecknarna förblir desamma till 
utsatt tid, som Binas tillträde, samtidigt som hon hålls medveten om alla betalningar. Hon sade att 
IIW hoppas kunna erbjuda alternativa betalningsplattformar, för att minska bördan av bankavgifter 
när de skickar betalning till IIW.  

Föreslog att Ian Wynn från RPG skulle närvara vid vårt VU möte i oktober, förutsatt att det äger rum, 
för att själva presentera räkenskaperna och vara där för att svara på frågor. Uppgav att IIW hade fått 
£ 10,000 i bidrag från Trafford rådet, och det fanns acceptans för att ersättningen för lockdown bör 
hållas i reserv.  

Det diskuterades om olika alternativ angående utebliven betalning av medlemsavgifter och att 
Charter kan tas bort från dessa om återkommande betalning uteblir eftersom de använder 
immateriella rättigheter för IW. Phyllis tillade att de inte heller bör ingå i de europeiska rallyn, etc., 
om de inte betalar sina medlemsavgifter.  

Phyllis höll med om att frågan om schweiziska franc bör övervägas ytterligare, men att detta beslut 
inte bör forceras (efter IIW: s erfarenhet av Krona konto) där investeringarna kommer att vara för 
nästa IW år  

Det fanns en allmän överenskommelse om återutnämning av revisorer, RPG, vilket kommer att 
bekräftas vid GBM. (Governing Body Meeting) 

Liz föreslog att det skulle undersökas om kostnaden för att tillhandahålla Directory i en online-
version, eftersom detta avsevärt skulle minska distributionskostnaderna  
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Uppkomna frågor  
Liz sade att även om det hade diskuterats vid föregående möte och protokollförts, trodde hon att 
röstvärvning fortfarande har fortsatt. Phyllis sa att ingen har beslut att uttrycka detta skriftligen, att 
röstvärvning sker, så först då kan VU agera på det. Frågade om Liz hade något konkret, men det hade 
hon inte.  

Liz sade att tillkännage valresultatet inte gått som planerat, Chris föreslog att folk tror att riktlinjerna 
för sociala medier är för alla andra, utom för de själva. Phyllis förklarade att hon hade bett folk att 
inte publicera på sociala medier förrän de nominerade hade informerats. Man enades om att 
processen för att tillkännage resultaten skulle ändras.  

Alan klargjorde att en pdf kunde produceras för de inledande sidorna (cirka 10 sidor) i IIW Directory 
för några hundra pounds. Alla gick med på att gå vidare.  

Korrespondens  
Phyllis tog upp ämnet om att föreslagna nya distrikt skapas utan att rätt processer följs. Man enades 
om att Charter inte skulle skickas förrän detta har ordnats till IIW:s belåtenhet och alla vederbörliga 
processer hade följts.  

Corinne förklarade bakgrunden till en förfrågan om ledamöter i stort, och alla var överens om att 
Corinne skulle skriva och förklara VUs tänkande och de föredragna alternativen.  

Corinne redogjorde för hur vissa avvikelser i röstningsprocessen hade åtgärdats och Bina föreslog att 
länderna i framtiden ges tidsfrister för att se till att saker och ting framskrider och så snart som 
möjligt.  

Ersättning för "caring for women and girls"  
Phyllis sa eftersom de redan hade kommit överens, har de åtta förslagen valts ut. Bina höll med och 
sa att de kan diskuteras vid nästa GBM.  

 
Ändringar i framförande 

”The Way Forward", som diskuterades vid Melbournekonventionen och som godkändes av Inner 
Wheels medlemskap granskades, men det finns en rad åsikter om dess tillämplighet. Phyllis 
påpekade att medlemmarna hade sagt att eftersom det är en internationell organisation ville man ha 
en internationell kongress. 

Bina sade att framförandet kommer att fortsätta som tidigare, med tre presidenter som presenterar 
sina rapporter. Förslaget från "The Way Forward" från medlemmarna för förändringar i förfarandet 
och kontakt skulle genomföras. Bina ville veta var medlemmarnas önskemål hade dokumenterats 
och Phyllis förklarade vad man hade kommit överens om.  

Margarette Golding Awards 

Det fanns tre godkända nomineringar till Margarette Golding Awards och en som VU har begärt 
ytterligare information om. Det fanns fem icke godkända nomineringar.  
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Konstitutionella frågor  

Namnändringar  
Corinne förklarade att Vordingborg-Storstrømmen IW, i Danmark, vill byta namn till Vordingborg 
Inner Wheel Club genom historien om olika klubbar i Vordingborg. Corinne kommer att skriva och 
förklara att det kunde vara förvirrande för andra medlemmar och att VU föreslår namnet 
Vordingborg Central.  

Alan förklarade motivationen för förändringen från Århus Vestre Inner Wheel Club till Århus Inner 
Wheel Club, eftersom Århus klubben hade avslutats många år tidigare. Corinne skriver på liknande 

sätt och förklara på samma sätt till Århus Vestre Inner Wheel Klub Danmark, att byta till Århus 
Central. 

Corinne redogjorde för att hon just hade fått en begäran om yttrande om avslag på en nominering 
som inte godtagits. Man enades om att detta är en intern landsangelägenhet, och om det inte kan 
lösas, kan landets NGB ( National Goverment Board) skriva till IIW:s  VU.  
 
Corinne gav en förklaring av NGB-läget i Tyskland; NR (National Representant) -Tyskland fick tillstånd 
att skriva om stadgarna, så att alla skulle komma överens. De befintliga stadgarna skulle sedan 
aktualiseras och skickas till klubbar och distrikt; som kommer att lämna motioner och förslag som ska 
diskuteras. Resultaten skulle sedan granskas vid ett allmänt symposium i Tyskland och utkastet 
skickades till IIW för godkännande, för att ligga till grund för ett starkt NGB. Det beslutades att en 2/3 
majoritet skulle krävas för bildandet av en NGB.  

Bina sade att det bör ges motivation till dem för ett närmande mot NGB, eftersom det är ett stort IW 
land. Phyllis förklarade att det behövdes vara en 2/3 majoritet, eftersom det är för riskabelt att gå 
vidare med en enkel majoritet.  

Conventionen  
Alan förklarade att synpunkter på kontraktet hade skickats till LCC (Local Cenvention Committee) och 
att protokollet från det föregående mötet skulle cirkulera senare under dag. Phyllis påpekade att 
fortfarande hade inte svar tagits emot, på de frågor som togs upp vid mötet och att det skulle 
innebära med kontraktet i sin nuvarande form, att IIW tillhandahåller en öppen check. Alan tillade 
vidare att med dokumentet i dess nuvarande form skulle kontraktet innebära att IIW skulle garantera 
alla beslut som LCC fattade. 

Liz sa att det fanns ett mail från försäkringsbolag, som säger att de kunde lämna en offert en månad 
före händelsen.  

Förvaltare  
Det fastställdes vid det senaste mötet att förvaltarna i framtiden skulle skrivas till på cyklisk basis, 
kanske vart tredje till femte år, med fråga om de vill bli omvalda. Chris tillade att detta skulle ge 
förvaltarna möjlighet att utvärdera om de ville fortsätta.  

Man kom överens om att vidare diskussion kommer att ske vid GMB med hänsyn till stadgarna sid 2   
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Stiftelser 

Chris sade att det inte var ett populärt program när det började och att Rotary har betydligt mer 
pengar till sitt förfogande. Liz återberättade erfarenheterna från Storbritannien och Irland, medan 
Phyllis pekade ut de länder som har Stiftelser: IWUSA & IW Filippinerna.  

Corinne sade att det fanns allvarliga problem och att det finns många faktorer att överväga, kanske 
inte förrän i 2024 års Convention.  

Man enades om att det fanns många frågor, konsekvenser och potentiella kostnader att överväga 
och att det skulle behövas ytterligare undersökningar och arbete.  

Mottagna protokoll  
Protokoll mottogs i tid från fem NGB och från tre länder utan NGB.  

Liz sade att hon noterade att flera NGB nämnde åldrande medlemskap och att Storbritanniens och 
Irlands  klubbar inte har träffats under tre månader och eventuellt inte möts förrän i januari, vissa 
kan välja att stänga sina klubbar.  

Phyllis hänvisade till stiftelsen, kostnaderna och dess potentiella inverkan på medlemskapet om 
ytterligare kostnader läggs till medlemmarnas avgifter.  

Chris ger ett tillägg till rapporten, till vilket hon ville lägga till ytterligare ett tillägg eftersom hon hade 
sagt att en ny klubb skulle chartras i Tchad. Den nya klubben i Ecuador begärde att NR från Mexiko 
skulle företräda dem och bad om åsikter. Efter en viss diskussion var man överens om att det skulle 
undersökas och hitta en lösning, eftersom detta inte är prejudikat i Inner Wheel.  

 

FN-möten  
Bina sade att detaljerade rapporter har lämnats in och cirkulerat. Med anledning av FNs 75:e årsdag 
hölls en konferens för icke-statliga organisationer som är i rådgivande relation med FN (CoNGO). 
International Inner Wheel har stött och har erkänt uttalandet för att visa vår solidaritet med FN i sitt 
uppdrag. I denna tid av Internationell kris genom COVID-19 pandemin har FN planerat att vända 
denna kris till en möjlighet. Namnet IIW nämndes på en framträdande plats i protokollet från FN.  

 

IIW Magasin  
Phyllis sade att det har getts ut 4 webbtidningar och att det årliga magasinet är under produktion, 

vilket normalt godkänds av presidenten och VU vid 4:e VU mötet, då man att inte har kunnat träffas, 
skulle detta ske på distans. För eventuella ändringar i tryckprocessen / tidningsinnehåll, som var 
överenskommet, behövs VU godkännande. Bina höll med om att detta är en årlig tidskrift för att 
täcka varje Presidents år.  

Phyllis sade att ND klubbar behöver uppmuntran och hon ville att detta skulle ingår i tidningen.  

AOB (Any Other Buisness) 
En fråga om ekonomi hade tagits upp och Chris föreslog att distriktskattmästarna förklarar 
processen.  

 

PayPal eller andra plattformar  
Liz sa att hon tidigare hade nämnt i sin rapport, att det inte kommer att vara tillgängligt för 
medlemsavgifter, som ska skickas tidigt under nya IW året. Det kommer dock att anges att det utreds 
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och ytterligare information kommer att följa. Phyllis föreslog att medlemsavgifter kan sändas senare 
än normalt i år, genom lockdown, etc.  

På grund av resebegränsningen på grund av Covid-19 begärde Bina att en ceremoniell kedja/ märke 
skulle skapas i Indien, så att den kunde bäras vid de många evenemang som hon deltog i online. Man 
enades om att det skulle vara för stor risk att skicka någon av presidentens regalier via kurir och att 
många inte skulle acceptera transport av "smycken" Bina sade att det skulle kunna produceras lokalt 
i Indien för cirka £ 35 och man var överens om att gå vidare.  

Avslutande anmärkningar 
Phyllis tackade alla för att delta i 4:te VU mötet och för rapporterna. De första åtta månaderna av 
året med normalt IW och de efterföljande fyra månaderna med Zoom möten, som har varit mycket 
olikt, men mycket användbart. Hon förväntar sig att vissa möten kommer att fortsätta över Zoom, för 
att hjälpa till att hålla kostnader, bara mötas ansikte mot ansikte en eller två gånger per år. Phyllis 
tackade sedan Alan för hans arbete utanför sitt ansvar. Tack till Elaine, för hennes hårda arbete, 
särskilt genom lockdown.  

Hon önskade Bina och Ebe all lycka till ett framgångsrikt Inner Wheel 2020-2021.  

Tack  
Bina tackade, för sista gången som VP. Hon gav sitt hjärtliga tack till president Phyllis för att hennes 
så kloka genomförda möten, och tackade för hennes kloka råd när det krävdes; hon tackade VU för 
deras värderade input och vägledning och till Media Manager, vilken hon gratulerade för tidningarna. 
Gratulationer till nyvalda vice presidenten Ebe och till den nya styrelsen, och tack till Alan och Elaine i 
sekretariatet under detta prövande år.  

Chris gav ett avskedstal – det hade varit stor glädje att arbeta med människor från hela världen som 
uppskattar den konsultativa processen, under de senaste tre åren; hon tackade Phyllis till möjligen 
en av de svåraste IIW året någon kunde föreställa sig, där hon glänste hon tackade Alan för hans 
lugn, affärsmannaskap och till Elaine för hennes stora erfarenhet och vägledning; hon önskade 
tillträdande president Bina och tillträdande VP Ebe, mycket lyckönskningar inför 2020-2021.  

Corrine tackade Alan och Elaine för all hjälp till henne och till Alan för underlättandet och hjälpen 
med Zoommöten; hon tackade Phyllis för hennes stöd, ledarskap och vänskap under ett mindre än 
lätt år; till Liz tackade hon för hennes vänskap och förklarande luxemburgska ord och meningar; Bina,  
önskade hon ett lyckligt och framgångsrikt år; gratulationer till Ebe till hennes roll som inkommande 
vice president, glad över att hon ingår i laget; till Chris, för hennes vänskap, alltid uppmuntrande ord 
och för att hon introducerade henne till Australien.  

 
 
 
 
 
Översatt av 
Pia Elmgren 
NR 2019-2020 


