
 

 

Datum : 5 februari, 2021 

Dr Bina Vyas 

IIW President 

 

Mina kära Change Maker Leaders 

Hoppas ni alla mår bra och har hälsan i behåll. Men rädslan för Covid har nästan 

försvunnit och vacciner ges i alla länder. Hoppas att ni alla blir vaccinerade snart. 

Mina kära vänner. Vårt 18:e internationella Inner Wheel Convention närmar sig.  

Det är det FÖRSTA VIRTUELLA CONVENTION någonsin I Inner Wheels historia. 

Det kommer att bli många lockande och intressanta sessioner på Convention: 

 Invigning 

 Huvudtalare 

 Business Sessions 

 Business Session – Motioner & Diskussioner & Omröstning   

 Presentationer om IW ämnen 

 Intressanta & Interaktiva Talk Shows med FN-representanterna  

      & Non Districted klubbar. 

 Avslutning 

 

Flaggparad : Alla Nationalrepresentanter kommer att bära sina länders flagga. 
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För första gången genomförs följande lockande aktiviteter: 

Presentation av IIW Projekt 

Utställning:  Länder kommer att presentera sina bästa projekt 2020-2021 I en 

utställningshall.  En titt på utställningen kommer att ge glimtar av de bästa 

projekten som genomförts I olika länder. 

Talangprogram :  Alla deltagande länder kommer att presentera folkdanser 

iklädda folkdräkter. De bästa danserna kommer att visas mellan sessionerna  

Success Stories  :  Några Bästa Nationella Projekt  kommer att visas upp under  

Prime Sessions som fallstudier 

 

Certifikat & Utmärkelser 

 Intyg om deltagande som skall ges till varje registrerad medlem  

 Utmärkelser ska ges till 3 länder som har anmäld flest deltagare beroende 

på antal medlemmar 

 Utmärkelser ska ges till 4 Nationalrepresentanter I länder med högst antal 

anmälningar 

 Utmärkelser ska ges till bästa dansgrupp 

 Intyg ska ges till alla länder som deltar I utställningen 

 

Precis som i TV, kommer det att finnas 3-4 Kanaler såsom: 

 Huvudkanal för alla sessioner 

 Utställningshall 

 Underhållning 

 Indisk basar med Online Shopping med högkvalitativa produkter 

 Konst & hantverk  

 Turer I Jaipur, Indien & andra länder  
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Viktigt att komma ihåg :  

 Du kan njuta av den virtuella Convention bekvämt hemifrån 

 Det är en helg.  

Men om du arbetar, kan du titta på hur Convention framskrider medan du 

arbetar  

 Om äldre medlemmar inte kan hantera uppkopplingen, kan de säkert få 

hjälp av familjen eller andra IW medlemmar. 

 Du kommer att få en 3D Real Life Experience av Jaipur Convention Centre  

 FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN kommer det att finnas en 24 x 7 

tillgänglighet av alla Kanaler i 15 dagar efter konventionen  

 Många fler attraktioner till en minimal kostnad av INR 3500 ( 36 pounds)  

Jag vill att alla i klubben registrerar sig för denna En-Gång-I- Livet 

upplevelsen  & får ett deltagarintyg från den första virtuella Convention som 

ett minne för livet. 

Detta kommer FÖRMODLIGEN att vara den första & FÖRHOPPNINGSVIS DEN 

SISTA VIRTUELLA CONVENTION. 

Om 3 år …. Kan vi inte avvara 2 halvdagar för vår egen Convention?? 

För dem som hittills aldrig har deltagit i Convention är detta Convention för er 

 

Kom  …vänner…..   

Låt oss alla anmäla oss, delta, lära oss och njuta av alla begivenheter som ett 

virtueelt Convention erbjuder oss 

Jag ser fram emot att träffa er på Convention 

Massor av kärlek & lyckönskningar 

     Bina 

(Bina Vyas) 

   


