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Nyårshälsning till alla Inner Wheelare! 
När jag skrev till er i våras som Rådspresident trodde jag naturligtvis att pandemin skulle vara 
över vid det här laget, men ack vad jag bedrog mig.  

Här kommer ett nyårsbrev där jag vill informera er om vad som har hänt internationellt under 
året hittills. Det blev en rivstart på IW-året då vår IIW president Bina tog ett nytt grepp och 
kallade alla Nationalrepresentanter till fyra utbildningssessioner via Zoom under juli månad. 
Mig veterligt var det första gången någon världspresident gjort något liknande. Bina gick 
igenom sina mål för året och hennes förväntningar på oss Nationalrepresentanter. Även 
föreläsningar om ledarskap genomfördes och varje land fick redovisa hur vi låg till med antalet 
klubbar, medlemmar och tillväxt. Bina har under hösten skickat månadsbrev och visat ett stort 
intresse för vad som händer i världen. 

European Meeting, ett möte för idé- och erfarenhetsutbyte i Europa, var planerat till september 
på Rhodos men tvingades förstås ställa in. Våra Inner Wheel vänner i Grekland gav dock inte 
upp utan ordnade ett Zoom-möte under Luciahelgen. Det var första gången jag deltog på 
European Meeting, kände mig som svensk representant mycket välkommen och jag upplevde 
en oerhört varm stämning och många intressanta diskussioner, ni hittar mina anteckningar på 
hemsidan. Det mest intressanta var när Luisa Vinciguerra, tidigare IIW Board Director 
berättade om sin vision, ett nytt koncept med bl.a. IW Europe website, där vi kan dela våra 
dokument, PR-material, erfarenheter mm. Det viktigaste är att visa upp ett enat Europa där vi 
kan enas om gemensamma nomineringar till IIW och sluta konkurrera länderna emellan. Jag 
gillar tanken på ett enat Europa. Catherine Refabert, som många av oss minns från 2012 i 
Istanbul, var lika entusiasmerade nu som då. Hon talade om revitaliseringen av IIW ”Våra 
stadgar är föråldrade” 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. 

Som ni sett tidigare så har reglerna runt Covid-19 fonden -IIW Covid-19 DVF – vårt första 
globala projekt, förtydligats och pengarna vi samlar in ska stödja distribution av vaccin till 
länder som inte har det lika förspänt som vi som vaccineras gratis. En verklig satsning i tiden 
som IIW tagit initiativ till! 

Jordbävningen i Kroatien behöver hjälpinsatser och vi har fått en vädjan om hjälp från D191 i 
landet, mer information hittar ni på hemsidan. Även Libanon lider och behöver all hjälp de kan 
få till sjukhus i Beirut, genom en nystartad IW-klubb. Även där finns uppgifter på hemsidan. 
Våra grannar i Norge drabbades ju hårt av raset i Gjerdrum. Jag har skickat uppmuntrande ord 
till IW-klubben i området och fått veta att alla medlemmar mår bra, 

I april är det dags för ett digitalt Convention under två dagar, ska bli spännande med ett nytt 
grepp. Convention innehåller både röstning om motioner, amendments och andra val men 
också underhållning. Tänk på att det ger oss alla en möjlighet att vara med, missa inte den 
chansen. Jag hoppas att fler klubbar och distrikt skickar sina egna att rösta istället för att utse en 
proxy. I dagsläget vet jag inte kostnaderna för att delta men det kan inte röra sig om mer än 
några hundralappar per deltagare. 



Sist men inte minst vill jag uppmärksamma er på vårt Web Magazine, läs det och bli 
inspirerade. Vi tackar Kerstin Jonson, IIW Editor, som ligger bakom magasinet och som på det 
sättet gjort IW-världen rikare. 

Jag hoppas av hela mitt hjärta att ni alla mår bra och jag ser fram emot att vi kan träffas igen. 
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