
 
 
”Det sämsta som kan hända vår organisation är att klubbar upplöses….. 
Det påverkar den vanliga medlemmens intryck av Inner Wheel, det påverkar distriktens och Rådets ekonomi 
och gör ett antal fortfarande aktiva medlemmar klubblösa i sämsta fall”  
Margareta Wesslau, Rådspresident SIWR 2016-2017 
 

A. Revitalisering – Birgitta Lundehed nationalrepresentant 
Genom samtal med klubbpresidenter för klubbar som lagt ner under 2015/2016 tagit reda på orsaken.  

 Svårt att få några som vill ingå i styrelsen (inte diskuterat att endast sex personer krävs för giltig 
styrelse) 

 Hög ålder 

 För mycket detaljstyrande 

 Handboken ger inte möjlighet för egna initiativ 
Förslag från Birgitta på en lösning. 

 Välja en kontaktperson som sitter i styrelsen för en annan närliggande klubb.  

 Medlemmarna överförs till ”huvudklubben” men kvarstår som innerwheelare och kan fortsätta träffas 

 Diskutera vad vi vill få ut av medlemskapet 
 
 

B. Revitaliseringsstrategi vid hot om nedläggning av klubb (Evalisa Carlsten, D 235) 
Förslag: ett nationellt regelverk för att arbeta med en revitaliseringsprocess under ett helt verksamhetsår. 
Tydligt mål att avvärja nedläggning och rädda insomnande klubbar. 
Process:  En coach utanför den aktuella klubben 

 En projektledare i klubben 

 En projektgrupp/arbetsgrupp i klubben 

 Tidsfrist, projekttid ett år 
Förslag på åtgärdsplan, ett levande dokument:  

Rekrytering nya medlemmar 

 Fadder 

 Välkomstmiddag 
Mötesprogram 

 Nya typer av program 

 Andra mötestider 

 Samarbeten 
Arbetsgruppen spånar för att komma fram till vilka åtgärder som man tror kommer att fungera givet de lokala 
förutsättningarna 
 

C. Revitaliseringsprojektet – Ingelög Wyndhamn 
Vid två distriktsmöten (D 239 och D 236) i mars diskuterade med VU och fick konstruktiva förslag hur 
klubbarna kan arbeta för att rekrytera och vitalisera t.ex. 

 Event där döttrar/svärdöttrar/väninnor bjuds in, aptitretande program 

 Skicka in artiklar till lokalpressen  

 Lägga ut broschyrer 

 Kontakta andra kvinnoorganisationer 

 Informera om våra hjälpprojekt 

 Informera om vårt internationella nätverk, vår NGO status 

 ”hemma hos kvällar” 

 Luncher utan anmälan, promenader, biobesök 
(Upplösning av klubb – se Stadgar och Handbok sid. 60) 
Sammanställning gjord av Ingelög Wyndhamn, Rådspresident 2017-2018 
 


