Sammanställning av grupparbetet på INFO-mötet 2018-08-12.
Deltagarna delades in i sex grupper och använde som underlag det material som
skickats ut i förväg (Se bilaga ) Ur materialet kunde grupperna välja det som de helst
ville fokusera på. Redovisningen skedde sedan med hjälp av stödpunkter skrivna på
blädderblockspapper som klistrades upp (Se anteckningarna nedan).
En gruppdeltagare redogjorde för varje grupps diskussion och mycket av det som hade
diskuterats gruppvis visade sig vara likartat och samstämmigt. Flera kompletterande
idéer och synpunkter lyftes också fram.
Grupp 1.
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❖
❖
❖

Världspresidentens ”bomärke” negativ
Få nya kvinnor - 60 års ålder som medlemmar
Hjälpsamhet – loppis
”Woman and girls”?/children

Grupp 2.
➢
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Världspresidentens ”bomärke”
Loggan är bra. Varje kugge viktig.
Framhålla vårt oberoende
Kvinnonätverk – kontakter över hela världen
Faddersystem
Lokalpressen. Tala om vad vi gör, Vad och vem vi ger samlade medel till
Rådet och bokmässan
8:e mars

Grupp 3.
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Klubbarna agerar som valberedning tillsammans med distriktet! (turordning)
Föreningsnytt (notis)
Loppis – marknader = ”synliga”
Internationella kvinnodagen 8 /3
Personlig kontakt angående uppdrag i styrelse, ny medlem eller gäster
Bevara traditioner eller?
Distriktpresidenters besök i klubbarna eller samla klubbpresidenter för
information efter informationsmötet

Grupp 4.
➢ Vi arbetar för vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse
➢ En självständig organisation. Väl inarbetad logga

➢ Utbildning, information. Börja att bjuda in en kvinna som har ett nätverk.
Mentorskap, ring upp, placering
➢ Hemsidan för klubben måste vara aktuell. Hela Innerwheel.se måste vara aktuell.
Mer IT
➢ Svårt att attrahera alla åldrar
➢ Artiklar, skicka in till Föreningsnytt med bild. Loppis – skyltar IW och var man
skall skicka pengarna
➢ Lättsammare, trevligare, ej sent på kvällen
➢ Lämna det öppet, får man det att fungera är det bra
➢ Svårt, avlägset
➢ Mycket viktigt, även för den moderna kvinnan
➢ Ta med någon som auskulterar
➢ Nej, inga stora förändringar
Grupp 5.
❖ Vad menar vi med framgång? – Vända trenden
❖ Vi måste synas mer – eget klubbansvar att förse tidningar med bild och text, IW
ros
❖ Vi satsar på pensionen typ pensionsspara, nätverk, PMS
❖ Inkluderande möten – nya och gamla medlemmar
❖ Intressanta föredrag – mötesbank
❖ Det skall vara roligt att träffas och god mat
❖ IC möten över distriktsgränserna- besöka andra klubbar. OBS! viktigt att
hemsidan är uppdaterad.
❖ Viktiga hjälpprojekt som känns meningsfulla. Mycket viktigt att vi väljer ett bra
internationellt projekt nu!
❖ Värdegrunden är otroligt viktig för oss.
❖ Loppis med IW- ”döstäda” med IW flagga och skylt vad överskottet går till
❖ Poängtera att vi är en internationell organisation, FN
Grupp 6.
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Värdegrunden är viktig
Hjälpprojekten
Medlemsvård – nyrekrytering
Media – moderna och gamla, ISO
Loggan
Traditioner – vi känslan
3 minuter IW
FN-status
Byt styrelsemedlemmar

Sammanfattning av svaren:
• Värdegrunden
• Vår logga viktig
• Medlemsvård/nyrekrytering
• Media – moderna och gamla

• Självständigt kvinnligt internationellt nätverk/organisation
• Hjälpprojekten
• Trevliga program

