
 
 

Anteckningar från European Meeting 12-13 december 2020 

Årets möte genomfördes digitalt med 50 deltagare från hela Europa med Grekland som värd. 
Cypern var med för första gången. Vi hälsades välkomna av Greklands NR Gianna Gravia-
Kalyva som visade en kort film om Grekland och dess historia. Vår världspresident kunde inte 
delta pga. sjukdom 

Protokollet från EM 2019 i Münster godkändes. 

IIWPP/IIWPT Charlotte de Vos pratade om European Rally (ER) och beskrev utvecklingen från 
2016 och 2019. Hon sade bl. a. att GB&I samt de nordiska länder har visat ett svagt intresse 
och ville veta hur vi ställde oss till rallyt i framtiden. Vi i Sverige jobbar hellre med att göra 
Europa starkt än ett starkt Norden. 2022 kommer rallyt att äga rum i Berlin. Synpunkter som 
kom fram under diskussioner var att rallyt bör läggas i anslutning till EM för att hålla nere 
kostnaderna. Work-shops samt symposier efterlystes. Viktigt att de inte kolliderar med 
nöjen, sight-seeing etc. Bridging The Baltic Sea är planerat till maj 2022.  Några länder ville 
ha ER i oktober men många distrikt har sina distriktsmöten i oktober och IIW har också möte 
i oktober vilket skulle göra att inte så många kan/vill delta. 

Årets EM var det 14:e i ordningen och dess historia belystes av IIW PBD Garbriele Scruempf.  
Luisa Vinciguerra, IIWPBD, som var initiativtagare till EM som började i Torino, Italien 2006, 
berätta om sin vision, ett nytt koncept med bl.a. IW Europe website, där vi kan dela våra 
dokument, PR-material, erfarenheter mm. Vi måste förstås hjälpas åt med administration. 
Det viktigaste är att visa upp ett enat Europa. Kan vi enas om gemensamma nomineringar till 
IIW och sluta konkurrera länderna emellan? 

Därefter fick varje land frågan om våra förväntningar på framtiden och då sprack 
tidsschemat. Gemensamt från många håll att frågeställningar upprepas år från år, att vi inte 
fattar några beslut, att för mycket tid läggs på nöjen och goda middagar och för lite på 
seriösa diskussioner som kan utveckla IW. Några föreslog att mindre grupper skulle jobba 
vidare under året med frågor och förbereda inför nästa år. Jag framförde från oss i VU att vi 
måste få möjlighet att presentera viktiga frågor som vi enats om, till IIW Executive 
Commitee, att det inte räcker med att några från IIW är med på EM utan vi vill ha det 
protokollfört.   

Catherine Refabert, som många av oss minns från 2012 i Istanbul, var lika entusiasmerade nu 
som då. Hon talade om revitaliseringen av IIW ”Our constitution is obsolete” sade hon bl.a. 
Hon framhöll att vi måste dra nytta av den nya tekniken och inte hålla fast vid det gamla. Vi 
måste jobba tillsammans, ha frekventa möten och ta vara på den digitala revolutionen, se 
Europa som en federation 

NR Kirsten Möller från Danmark ställde frågan hur det står till med demokratin inom IW och 
visade en del statistik, ingen diskussion uppstod. 

Vi fick också lite information angående Covid fonden (Dvf = disaster vaccination fund), där 
det framgick att medlen ska användas till distribution av vaccinet. Jag uppfattade 



 
reaktionerna som tveksamma från många och vi fick ingen info om hur mycket som har 
samlats in. Jag anar att tanken är att vi ska kopiera Rotary och polio 

Vi fick lära oss vikten av att fylla i nomineringar, motioner m.m. korrekt, annars åker de i 
papperskorgen. 14 motioner har accepterats inför Convention 2021. Många har inte kommit 
med på grund av olika fel i hur de har formulerats. Kontrollera, kontrollera, kontrollera var 
det som Phyllis Charter poängterade.  Årets motioner gicks igenom men tiden blev knapp så 
allt hanns inte med. 

Slutligen meddelades att nästa års EM är i Rimini september 2021. 

 

Stockholm 2020-12-13 

Agneta Svensson NR 

Ingelög Wyndham PNR 


