
   
 

 COVID-19 Katastrof och Vaccinationsfond (COVID-19 DVF) 
 
COVID-19 DVF redovisas separat från Allmänna fonden för IIW. Fonden kommer att 
granskas av en extern revisor som ska lämna en rapport som visar bruttointäkterna och 
utbetalningarna. 

IIWs bankkonto för insättning: 

Bank name: NatWest  Branch: Stockport Underbank 
Account name: INT INNER WHEEL 

Sort Code: 01-08-38 
Account No: 54997992 

BIC: NWBKGB2L 
IBAN: GB96NWBK01083854997992 

 
VARFÖR startades fonden?   
Vid tidpunkten för International Inner Wheel (IIW) Governing Body 2019/2020 möte i april 
2020 (Zoom) svepte Covid19-pandemin över världen med tusentals dödsfall, stängda gränser 
och med långsiktiga konsekvenser som ingen kunde ana. För detta ändamål startas en Covid-
19 Katastrof och vaccination fond som börjar samla in pengar för att hjälpa till med de 
omedelbara effekterna av pandemin och att hjälpa till med en långsiktig lösning i en anda av 
(dåvarande) IIW president Phyllis Charter motto "Tillsammans Vi kan". Många regeringar, 
NGO: s och privatpersoner donerade mycket pengar för att utveckla ett vaccin. Men IIW 
Governing Body 2019/2020, beslutade att IW kommer att göra mer nytta vid distribution av 
vaccinet över hela världen. Den världsomspännande situationen är fortfarande extremt 
allvarlig med förnyade vågor av viruset som sveper över Europa och andra länder runt om i 
världen. Således är kriterierna målsättningarna för den föreslagna fonden fortfarande ytterst 
aktuella. 
 
TILL VEM kommer vaccinet att distribueras?   
Vissa regeringar har redan meddelat att de kommer att tillhandahålla gratis vacciner för alla 
utsatta grupper. Men många länder kommer inte att ha någon sådan möjlighet. De insamlade 
pengarna från Covid-19 DVF kommer att användas för att rädda liv genom att garantera säkra 
vaccinationer för missgynnade människor var som helst i världen där det är oöverkomligt eller 
inte lätt tillgängligt. De insamlade medlen kommer att fördelas till organisationer som valts 
och kontrollerats av IIW Executive och Governing Body. Dessa kan vara regionala, nationella 
eller internationella, men de kommer alla att arbeta mot Covid-19 och dess effekter. 
 
HUR kommer de behövande att väljas?   
IIW:s Governing Body kommer att bilda en kommitté som kommer att ansvara för att skapa 
riktlinjer för utbetalning och fördelning av medel och vacciner som kommer från COVID-19 
DVF. Presidenten och kassören blir automatiskt ex-officio-medlemmar i kommittén på grund 
av sina ämbeten. Varje IW-land kommer att lägga fram förslag och föreslå till vem 
vaccinet är nödvändigt att distribueras. Alla förslag kommer att diskuteras av kommittén och 
godkännas av IIW:s Governing Body. Varje land med ett godkänt förslag kommer att ta aktiv 
del i distributionen av vacciner och kontroll av genomförandet med sin organisatoriska 



   
erfarenhet och strukturer.  COVID-19 DVF-kommittén skall lämna en årsrapport som visar 
det totala beloppet av de donationer som erhållits från medlemmarna och de totala 
utbetalningar som gjorts från fonden. 
 
HUR ska pengarna till COVID-19 DVF att anskaffas?   
Vårt föreslagna mål att samla in pengar är £ 500.000! Över hela världen är det mycket 
möjligt. Föreställa er att varje Inner Wheel medlem donerar  £ 1, då skulle vi vara på god väg 
att nå vårt mål, särskilt om vi marknadsför fonden, inte bara till Inner Wheel medlemmar i 
våra klubbar, utan också till den bredare allmänheten med alla tillgängliga medel, inklusive 
sociala medier. Vi är medvetna om att det har varit många uppmaningar till medlemmar att 
göra donationer under det senaste året med så många katastrofer i världen och i våra lokala 
regioner. Därför är £ 1 per medlem helt frivilligt och ett förslag.  En hash-tagg har skapats och 
distribuerats redan. Men återigen, med detta brev vädjas återigen om tips hur hash-taggen kan 
användas. 

NÄR kommer det att hända?   
Distributionen av vaccinet kommer att påbörjas omedelbart, när det finns ett godkänt, säkert 
och effektivt vaccin tillgängligt. Men vi bör vara redo med kapitalanskaffning när det är dags!  
Det är tänkt att fonden kommer att pågå till den 31 december 2021 i hopp om att ett vaccin 
kommer att vara tillgängligt och distribuerat. Vid behov förlängs perioden. 

Du uppmuntras att engagera dig i detta underbara projekt- DET FÖRSTA IW GLOBAL 
PROJECT, tillsammans med dina systrar över hela världen, i den sanna andan inom Inner 
Wheel.  Med de motton  Past President Phyllis - "Tillsammans vi kan" och den nuvarande 
President Bina - "Leda förändringen", vilken underbar möjlighet vi har - att vara 
"Changemakers" tillsammans, för att hjälpa missgynnade människor över hela världen genom 
att bekämpa detta virus. 
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