
 Sammanställning av grupparbetet på INFO-mötet 2017-08-13. 
 
Deltagarna delades in i sex grupper och använde som underlag det material som skickats ut i 
förväg (Se bilaga 1 och 2). 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. Materialet kan användas som en idébank och 
inspirationskälla för arbetet inom klubbarna och distrikten. Alla var överens om att vi 
behöver arbeta tillsammans för att stärka, utveckla, vitalisera, revitalisera och få vår 
organisation att växa. 

 
Grupp 1 
Synliggöra Inner Wheel 

 Tre bra argument redo: Stort nätverk 
   Långsiktig välgörenhet 
   Opolitisk ej religiös anknytning 
   Möte endast en gång per månad 
   Ej närvaroplikt 

 Media:  Referera i ”föreningsnytt” 
   Berätta om IW-mötet på facebook 

Bjud in lady circle, kvinnliga rotarianer, 
vänner 

 Nya funktionärer: Bjud in medlemmar till styrelsemöte  
 
 
Grupp 2 
Värdegrund/Revitalisering 

 Internationell förståelse allt viktigare i en global värld 
 Info om styrelseuppdrag i samband med medlemskap. Tona ner 

uppdragen. Rotation på uppdragen. Räcker med sex personer i en 
styrelse 

 Viktigt att vi är lyhörda för förändringar i samhället 
 Invitera föredragshållare som sedan kan bli medlemmar 
 Rekrytera nya medlemmar bland nya pensionärer, ensamma kvinnor 
 Ha med ett kapitel om förnyelse i Handboken 
 Bjuda in t.ex. idrottsföreningar, t.ex. fotbollsklubbar som berättar om 

sig själva och vad vi kan göra för dem 



 Viktigt att ha ett gemensamt ansikte utåt med gemensamt projekt 
 Vänskap viktigt jämfört med Rotary 

 
Grupp 3 

 Värdegrunden lyfts alltid fram 
 Behålla medlemmar 
 Rekrytera medlemmar 
- Bjuda in/”större” aktivitet 
- Gäst tar med egen vän/ Fadder/Mentor 
- Rotary – fru/sambo kontaktas, Rotarian kan också gå med 
- Tidningsreportage (bjud in journalist) med hänvisning till hemsidan 
- Internationella kvinnodagen/IW-dagen – göra aktiviteter/monter 
- Nybliven pensionär bjuds in 
- Vad lockar yngre? Hjälpprojekt, narkotikahunden, blå folderns sprids, 

rosenkorten 
 
Grupp 4 

 Gör styrelsen mindre, slå ihop olika funktioner 
 Vid styrelsemöte ägna sig åt mötets punkter och inte mat o prat, enkel 

förtäring 
 Kalla någon ny medlem i styrelsen för ledamot och inte ge speciellt 

uppdrag 
 ”Vem som helst” kan skrivas referat från månadsmötet 

 
Grupp 5 

 SYNAS!! 
 GEMENSAMT PROJEKT 
 ÅTERKOPPLING 
 ENGAGEMANG- STYRELSEUPPDRAG 
 LOCKANDE PROGRAM, VARIATION 
 FN – NGO? 

Traditioner, vår profil 
 
 

Grupp 6 
 Vi ska jobba mer aktivt med våra ledord 
 Fadderbrev/mentor 
 Medlemsvård 
 ”Hemmahos”-möten  
 Delegera uppgifter till icke styrelseledamöter 
 Bjuda med till styrelsemöten och distriktsmöten 
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