”Genom att synas och höras blir vi starka”
”Genom gemenskapen får vi styrka”
Nu börjar vårt år och vi ska tillsammans utforma det till ”Vårt Bästa Inner Wheel År”
Ni har tagit ett uppdrag och alla gör på sitt vis och inget sätt är fel. Vad vill vi förmedla under
vår period? Vilka utmaningar står vi inför? Vad brinner vi för? Vad säger oss IIW presidenten
Chris Kirby om sitt motto ”Empower and Evolve” samt sin logga? Det internationella
hjälpprojektet för de kommande tre åren blir ”Caring for Women and Children. Vad innebär
detta för oss i Sverige?
Vad ska vi arbeta med under året för att nå framgång?
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Är det Inner Wheels värdegrund?
Hur ser vi på oss själva? Vår logga och namn vad betyder det?
Vilken gemensam strategi skall vi ha för att vara/bli attraktiva?
Är det hur vi ska behålla våra medlemmar?
Hur vi ska rekrytera nya? Mentorskap? Fadderverksamhet?
Hur blir vi en klubb för den ”moderna” kvinnan?
Hur blir vi attraktiva för alla åldrar? Går det?
Hur ska vi bli mer synliga och förmedla vad vi står för? Hur många i din stad känner
till Inner Wheel? Lokalpressen?
Hur skiljer vi oss från andra hjälpande föreningar/organisationer?
Skall vi utöka arbetet internationellt?
Hur förmedlar vi att vi är NGO och är adjungerande i FN?
Betydelsen av traditioner?
Betydelsen av hjälpprojekt?
Hur gör vi för att få funktionärer?
Besluten från Convention gör det några förändringar för oss?

Det här är några funderingar som jag har och ni har säkert andra och fler förslag. Nu vid
informationsmötet kommer vi att kunna prata vidare och förhoppningsvis konkretisera
vad vi vill. Låt oss hjälpa varandra genom vårt nätverk och dela med oss runt olika
spörsmål.
Hoppas att ni känner er entusiastiska inför verksamhetsåret 2018-2019. Det ska bli
roligt att arbeta tillsammans och Din insats behövs för att föra Inner Wheel framåt.
Varma IW-hälsningar
Pia Elmgren
Rådspresident 2018-2019

