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Inner Wheel Sverige

Inner Wheel är en unik världsomspännande
kvinnoorganisation som är politisk och religiös obunden.
Till Info -mötet augusti 2020 presenterades ett bildspel med titeln
”Inner Wheel i tiden - för Inner Wheels framtid”
I det bildspelet, som ligger på IW hemsida under rådspresidenten, belyses både IWs historia
men även redan kända tips om hur vi medlemmarna skulle bli bättre på att marknadsföra,
vår unika världsorganisation.

Jag åberopade hjälp från er medlemmar att svar på fyra frågor. Ni skulle bara ge två svar på
varje fråga. Det har inkommit mailsvar från tre distrikt samt ett par telefonsamtal från
medlemmar. Många av svaren känner vi alla redan till från tidigare grupparbeten och
rapporter men vad jag upptäckte är att vi kan räkna upp fler svaga sidor än goda sidor för vår
organisation och det känns inte bra. Däremot finns det en god entusiasm när det gällde att
ge exempel på Inner Wheels möjligheter och styrka i framtiden och det är lovande.
Skulle vilja ställa en fråga till dig som medlem, vad var det som gjorde att du beslutade dig
att bli medlem efter dina gästbesök i din Inner Wheel klubb? Vad lade du tyngdpunkten på?
Träffa andra kvinnor en gång per månad? Trevliga föredrag? Måltiden? Gemenskapen?
Föreningsarbetet? Internationellt arbete? NGO i FN? Engagemanget i hjälpprojekten lokalt,
nationellt och internationellt? Vårt motto? osv
Vår organisation har nu sedan 10 år tillbaka arbetat med att utveckla
Inner Wheel i tiden - för Inner Wheels framtid, se listan nedan. Samtliga redovisningar av
grupparbetena finns på IW hemsida att läsa under dokument/ revitalisering.
•

”Vision 2017”, en distriktspresident och jag lade fram våra idéer i var sin motion på
rådsmötet i Täby 2011 och ett visionsarbete tog form. Detta arbetades med i klubbar
och distrikt och redovisades i en s.k. SWOT analys. Slutredovisades mars 2017 av
Birgitta Lundehed.
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•
•

•
•

Ingelög Wyndhamn och Margareta Wesslau genomförde på infomötet 2016 ett
grupparbete i ämnet utveckla, förändra och växa.
En arbetsgrupp tillsattes med Birgitta Lundehed och Evalisa Carlsten för att
sammanställa ett förslag till process för revitalisering, som skulle presenteras RÅM
2016
Båda redovisningarna finns att läsa, mars 2017
På infomötet 2019 följde Agneta Svensson upp det med ett grupparbete där fokus
lades på kommunikation – kommunicera mer. Vi enades om ett 8-punktsprogram, se
mitt bildspel, PP nr 22 för att föra Inner Wheel in i framtiden med hopp om att Ingen
klubb skall läggas ner under verksamhetsåret 2019–2020.

Många bra förslag har framkommit genom åren, hur Inner Wheel Sverige skulle kunna öka
tillväxten av medlemmar, genom att synas mer och genom minskad byråkratin mm MEN
där stannar det.

Varför???
Delaktighet och kontinuitet kan det vara ett par ledord?
Tillsammans i klubben gör man upp en årsplan som revideras flera gånger under året, där
alla i klubben bör vara delaktiga med sina olika förslag och idéer. En medlem bör ha ett
övergripande ansvar och i rollen, som past klubbpresident står det redan i stadgarna bl.a att
det ingår att past presidenten arbetar för att värva nya medlemmar.

Nedan summeras några få ofta förekommande svar på frågorna
Goda sidor
Världens största kvinnliga nätverk, finns i 104 länder, representation i FN, berikande möten
och gemenskap både i den egna klubben som i andra klubbar i Sverige, i Europa eller i
världen, intressanta föreläsningar, studiebesök som du inte kan göra som privatperson.

Styrka
Hjälpande organisation både lokalt, nationellt och internationellt, vidgar vyerna, nordiskt
samarbete, EU samarbete, vårt motto är vänskap – hjälpsamhet – internationell förståelse.

Storytelling är ju något som jag har återkommit med i IW- Nytt och det tror jag på. Många av
oss bör tänka på, att när vi träffar kvinnor som ställer en fråga, vad är Inner Wheel? eller vad
står Inner Wheel för? plockar då fram – din Storytelling. Vi måste prata med människor på
ett sätt som bjuder in och inte stänger ute.
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Internt behöver vi arbeta mer med.
Möjlighet
Marknadsföring, samarbete med Ladies´ Cirkel lokalt och nationellt, medlemmars kunskap
och kreativitet, välkomna våra nya svenskor som medlemmar, gästkvällar.
Svaga sidor
Rekrytering av medlemmar, årsrika medlemmar, rekrytering av funktionärer till styrelser,
byråkratin, för lite information om IW på månadsmötena, många medlemmarnas IT ovana.

Vi har en sak gemensamt …………… vi är olika!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Av våra 88 klubbar har alla klubbarna kommit olika långt i sin programkommitté med
att lägga en plan för intressanta månadsmöten.
Erbjuda spännande föredragshållare som pratar om ämnen som engagerar kvinnor.
Ta ett kort med mobilen och skriv ett par rad och lämna in det till lokalpressen, precis
som vi gjorde inför IW- dagen 2021.
Sverige är ett land som både är tät- och glesbefolkat.
Varför är vissa klubbar större än andra?
Vad gör större klubbar som inte mindre klubbar gör eller tvärt om?
Vi måste prata med människor på ett sätt som bjuder in och inte stänger ute.
Uppmuntra alla IW:are att ofta bära vår brosch/klubbnål/ emblem.
Hur entusiastiskt presenterar du Inner Wheel för en bekant? – storytelling.

Vad är intressent för dagens kvinnor?
Vi, IW:are bör bli bättre på att lägga mer fokus på vad vi gör.
Betona att IW är en hjälpande organisation både lokalt, nationellt och internationellt samt
att klubbarna fördelar cirka en miljon kronor/ år till våra hjälpprojekt. Vi vet att våra
hjälpprojekt har olika inriktningar och det är viktigt att förmedla att vi arbetar med att
förbättra kvinnor och barns liv och hälsa. Exempel på områden som IW stödjer är kvinnors
rätt till egen hälsa, vaccinationsprogram för barn, stödjer ett boende inkl. utbildning och
mat, till föräldralösa flickor, narkotikabekämpning, delar ut stipendium till
demenssjuksköterskor/ demenssköteskor samt stödjer organisationer som arbetar med
kvinnovåld i nära relationer, motarbetar hedersförtryck och könsstympning mm. Under
verksamhetsåret startades även internationella Inner Wheel upp IW första globala projektet,
COVID-18 katastrof och vaccinationsfond.
Vad Inner Wheel Sverige gör, berör oss kvinnor, som vi gärna, vill dela med fler!
En uppföljning kommer att ske på Rådsårsmötet 2021 och Rådsmötet 2022
Tack för er medverkan och ett stort lycka till under nästa verksamhetsår.

Ewa Jägevall
Rådspresident 2020–2021

