
Protokoll från första Executive Meeting 2020-2021 – 1 juli 2020,  Zoom-möte. 

Närvarande: 

Bina Vyas President  
Ebe Martines Vice President  
Phyllis Charter Immediate Past President 
Liz Thomas Treasurer 
Corinne Dalleur Constitution Chairman 
Alan Phillips Administrator (in attendance) 

 

Presidentens öppningsanförande  
Bina började med en Inner Wheel bön:  
Ingjut i oss, O Herre, vänskapens sanna innebörd,  
Låt oss aldrig glömma att vi alla är dina barn,  
Oaktat skillnaderna i våra kulturer och trosbekännelser,  
Förse oss med önskan att tjäna våra medmänniskor,  
Ihågkommande att vi också, ofta behöver hjälp.  
 

Närhelst och varhelst behovet av service uppstår,  
Hjälp oss att vara redo att tjäna,  
Att sträva efter att göra vårt Inner Wheel tecken värt besväret,  
Att se till att vi inte har,  
Levt förgäves.  
 

Phyllis visade att hon hade kedjan för presidentens ämbete och hon överlämnade den till 

Bina ”virtuellt”, vilket mottogs med elegans och humor. 

Bina höll sitt öppningsanförande som IIW:s president 2020–2021:  

Jag är oerhört glad att välkomna er alla till det första IIW Executive Meeting för år 2020-
2021.  

Jag är tackar Gud för att han gett mig en underbar möjlighet att tjäna IIW globalt.  

Vår vision är att Inner Wheel är den enda kvinnoorganisationen som ger kvinnor globalt 
erkännande genom betydande projekt och att se Inner Wheel som den enda globala kraften 
för förbättring av kvinnors och barns möjligheter, 

Vänner, Förändring i ledarskap är inte Förändring. Förändring är inte bara Vaktbyte. Men 
Förändring finns i vårt tänkande, våra attityder, i mellanmänskliga relationer, i beteende, i 
kommunikation, i vårt arbete och i vårt förhållningssätt till Inner Wheel.   

Förändring i rätt riktning medför framsteg. Det är bara Ledare på alla nivåer som kan 

åstadkomma positiva förändringar i världen.  

IIW-temat för 20-21 är LEAD THE CHANGE. Tema-logon visar att Inner Wheel upptar en 

framträdande plats i världen och en Inner Wheel medlem som med sin vänstra hand som 

visar hur Inner Wheel omfattar världen. Det är så Inner Wheel upptar en framträdande plats 

i världen.  



Så, med dessa idéer .... skulle jag vilja börja år 20-21 med beslutsamhet och ödmjukhet. Jag 

välkomnar er alla än en gång till det första IIW Executive Meeting för 2020-2021.  

Bina välkomnade alla varmt till det första IIW Executive Meeting för 2020-2021, särskilt till 
nyligen valda Ebe som Vice President och Bina tackade för den möjlighet som hon har fått 
att tjäna. Förändring i ledarskap är inte bara förändring.  

 

Aktuella frågor 

Alan påpekade att eftersom det senaste Executiva mötet hölls mycket nyligen, hade det 

kommit få nya frågor, men han bad om råd om en fråga från Mexiko, som vederbörligen 

diskuterades, vägledning gavs och han kommer att skicka ett svar till IW Mexiko.  

Corinne redogjorde för bakgrundsaktiviteterna med Bangladesh, till vilka Bina lade till 

ytterligare substans och information. Man kom överens om att Corinne skulle ta kontakt 

med IW Bangladesh med de åtgärder som hade överenskommits.  

Korrespondens 
 
Det förelåg ingen ytterligare korrespondens sedan det fjärde Executiva mötet 2019-2020 
 

Ed  

There was a broad and wide ranging discussion of the role of the Editor, their interactions with the 

Executive Committee and the production of the annual Newsletter. Phyllis provided some historical 

context to the evolution of the role of Editor.  

Redaktörens ansvar och befogenheter (D&R Duties & Responsibilities) 

Det blev en bred och omfattande diskussion om redaktörens roll, deras interaktioner med 

verkställande kommittén och produktionen av det årliga Nyhetsbrevet. Phyllis bidrog med 

några historiska sammanhang för utvecklingen av rollen som Redaktör. 

Bina höll med om förslaget att inga protokoll skulle gå till redaktören och att om hon bjuds in 

till ett möte, skulle redaktören inte delta i hela mötet. Redaktören har historiskt deltagit i 

delar av 4: e och 1: a mötet, för att diskutera tidningen, men att detta var inte möjligt i år, på 

grund av reserestriktioner.  

Bina sade att redaktören kan bjudas in till det första exekutiva mötet och eventuellt till andra 

möten, för en del av mötet (15-20 minuter), som skulle kunna underlättas enklare med den 

utbredda användningen av Zoom. Bina sade att eftersom broschyrerna är ganska gamla 

tycker hon att nya bör övervägas.  

Phyllis påpekade att Sandra ombads av Exec och GB att skapa en Covid19 logotyp, något hon 

vänligt gick med på att göra.  

Bina föreslog att D&R skulle ändras så att de bättre återspeglar och förklarar 

ansvarsområdet för redaktörens roll. Liz påpekade att utkasten till tidningen bör ses av den 

sittande ordföranden men att detta inte anges i D&R  så det behöver läggas till. 



Alan sade att redaktören bör vara vägledande för IIW för att undvika upphovsrättsintrång 

och Phyllis påpekade att detta redan finns i D & R. Bina håller med Liz att parametrarna för 

vad som krävs skulle kunna läggas till D & R så att redaktören ges mer direktiv. 

Ebe gav ett exempel från Italien, där redaktörer är ämbetsmän i klubbar och distrikt, men 

inte på NGB, men är inbjudna att delta i delar av mötena, vid lämplig tidpunkt. Ebe sa att 

hon var klubbens redaktör och var tvungen att få sina artiklar godkända efter att ha 

redigerats, men att klubbens president kunde stoppa det.  

Bina tillade att listan över artiklar kan föreslås av President & Administratör; bör skickas till 

dem båda för korrekturläsning och sade att det är Presidentens sammanfattning och med 

deras aktiva bidrag till innehållet i den årliga tidningen.  

2:a Executive Meeting/Governing Body Meeting 

Bina gick igenom datum för 2:a  Exec : 5:e och 6:e för Exec och 7:e,  8:e och 9:e för GBM, 

månad? 

Alan sade att Cresta Court är preliminärt bokad och att sociala distans och sanering, hade 

utlovats. De har förklarat att de är övertygade om att de kommer att kunna hålla mötet. Alan 

kommer att hålla Exec informerade om utvecklingen.  

Bina ville bekräfta att 3:e Exec Meeting skulle vara 1:a mars & GBM andra mötet skulle vara 

2:a mars   

Bina sade att det 4:e  Exec Meeting  – skulle vara 22:a, 23:e  och 24:e  juni 2021, och efter 

några diskussioner om resor, blev detta överenskommet. 

Bina följde upp den tidigare diskussionen om presidentens regalie och Liz föreslog att 

eftersom den mindre regalien kostar £ 113, var risken för att skicka med kurir inte alltför 

betungande. Phyllis åtog sig att undersöka kostnaderna och konsekvenserna av att skicka 

lägre värderade regalier och tog upp frågan om försäkring. Liz sa att hon skulle kontakta IIW: 

s försäkringsbolag för att kontrollera att de lägre värderade regalierna kan skickas med bud 

till Indien.  

Presidentens besök  

Bina noterade att hon hade blivit inbjuden till följande länder, men hade inte kunnat 

fastställa datum med några av dem på grund av den osäkra situationen med internationella 

resor: Egypten & Jordanien; Turkiet; Jamaica; Pakistan; Bangladesh och FAMAT / Frankrike. 

Hon åtog sig att hålla Liz och Alan informerade när saker och ting förändras och utvecklas.  

Phyllis frågade när Bina trodde att hon skulle börja sina besök, men Bina svarade att hon inte 

tror att besöken kommer att starta förrän tidigast augusti. Bina förklarade vidare att 

inrikesflygningar har börjat i Indien, med ett stort antal passagerare och flygbolagen 

tillhandahåller grundläggande personlig skyddsutrustning för passagerare.  

Bina sade att Indien började vidta omedelbara försiktighetsåtgärder för Covid-19, och att 

”lockdowns” har genomförts sedan den 22 mars, men saker och ting är nu långt mer öppna, 



utom i "röda zoner". Hon påpekade att eftersom Phyllis inte kunde föra regalien vidare på 

traditionellt sätt, skulle Binas klubb vilja ha en installationsceremoni.  

Blandade ärenden 

Bina noterade att rapporterna kommer från NR mycket sent, vilket inte ger tillräckligt med 

tid att ta in informationen, Phyllis påpekade att tidsfristen för mottagande av IIW av NRs 

rapporter är 31 maj och Alan tillade att de också påminns om tidsfristen. Bina tillade att det 

inte hade varit några problem med BDs rapporter i år.  

Alan tillade att endast 2/3 av NRs hade lämnat rapporter inom tidsfristen, som begärts.  

Bina frågade vem som skulle skriva brevet till Trustees och Corinne åtog sig att göra det.  

Bina frågade om IIW katalogen går online, som Liz hade nämnt i föregående möte och hon 

bad om att detta verkställs och att det görs under detta år. Liz åtog sig att undersöka 

alternativen för en ny databas en on-line katalog och de potentiella kostnaderna.  

Bina upprepade att antalet länder, ska vara 103, som Liz påpekade hade detta kommit 

överens med Elaine också. Liz påpekade tillsammans med Alan, att webbplatsen måste 

ändras för att säkerställa att det är förenligt med de siffror som citeras tidigare.  

Bina bad om bekräftelse på att antal nya medlemmar är 3, 881, med ett totalt medlemskap 

på 109.683, som Liz bekräftade att det var hennes siffror också. Bina bad att Liz skulle ta 

några dagar på sig att bekräfta siffrorna för att säkerställa deras riktighet.  

Liz frågade om utbildningsprogrammet och om det skulle bli några ekonomiska 

konsekvenser för IIW. Bina sade att det kommer att ske på Zoom och det blir inga kostnader 

för IIW och Bina hoppas att genomföra utbildningen i juli.  

Liz tog upp teckningstävlingen inför konventionen, som tidigare hade diskuterats, men 

Phyllis påpekade att detta sköts upp på grund av nedstängning och att barnen kunde inte gå 

i skolan. Det finns stor entusiasm för läsning i Bulgarien och Alan tog fram diplom som Phyllis 

hade lovat barnen att de skulle få om de läser fler böcker.  

Bina sade att det är ett bra initiativ och verktyg för att få barn inblandade och skulle kunna 

ses över för konventionen.  

Avslutande anmärkningar  

Ebe sade att hon kände sig stolt över valet till IIW Vice President 2020-2021 och tackade alla 

Inner Wheel medlemmar runt om i världen för att de röstade och gett henne möjlighet att 

inneha ett så högt ämbete i International Inner Wheel. Hon lovade att göra sitt bästa för att 

stärka organisationens rykte, som firar 100-årsjubileet 2024. Hon önskade att Bina skulle 

leda organisationen på bästa möjliga sätt, med stöd av executives, board directors och IIW 

Secretariat. Hon tackade Phyllis för det hårda arbete i den exempellösa situation hon 

upplevde under sitt ordförandeskap och betonade vikten av att Board Directors fick stöd i 

kontakten med ND-klubbarna och stödde FN:s representanter i deras olika städer.  



Bina lyckönskade Ebe för hennes år som vice President och sa att alla Exec skulle hjälpa 

henne i hennes nya roll.  

Corinne bad om råd angående vem man ska kontakta i Bangladesh; Bina gav detta och sade 

att även DCs från 2019–2020 och 2020–2021 bör inkluderas.  

Bina tackade Alan för organisationen av mötet och för den verkställande ??för sin tid och 

deras synpunkter och vädjade alla till "Lead The Change" som Inner Wheel ser fram emot. 

 


