
 

Rapport från det virtuella Convention-mötet 17 – 18 april 2021. 

A. Lördagens möte mellan kl. 10.30 – 18.00. 

 Det inleddes med att IIW presidenten Dr. Bina Vyas tände elden, förklarade Convention 

öppnat, presenterade IIW:s VU och Board Directors. Därefter såg vi en fin flaggparad. Ewa 

Jägevall var väldigt vacker i sin folkdräkt. Vi kan vara så stolta. Past IIW presidenter 

presenterades och vi hälsades välkomna av Convention koordinatorn. 

Dr Bina Vyas höll sedan sitt tal där hon bl.a. pratade om året som gått och vad hon fokuserat 

på. Mottot för år 2020 – 2021 är ”Lead the change”. Hennes vision är att arbeta för att få in 

yngre medlemmar. Bina vill nå flickor så unga som 12 – 18 år och starta klubbar för den 

åldersgruppen. Vi behöver nya visioner, förändra stadgarna redan nu. Kan inte vänta tre år. 

Våra internationella projekt är viktiga. IW behöver vara målinriktat och klubbar kan behöva 

hjälp med målinriktningen. Klubbarna kan inte arbeta isolerat. De behöver samarbeta med 

andra organisationer. Våra familjemedlemmar bör involveras. För att förändringar ska ske, 

behöver yrkesarbetande kvinnor komma in på alla nivåer.  

Vi måste ta bort negativiteten överallt, vara professionella i vår organisation, resa oss över 

våra egna fördomar. Vi får inte glömma IW:s motto, vår grund, och bör möta utmaningar, 

inte stanna kvar i det bekanta och säkra. ”Only a life lived for others, is a life worth living” 

(Einstein). IW behöver en ansiktslyftning, positiv förändring. Bina uppmanade oss att ge 

förslag. Genom empati, generositet, medkänsla, välvilja kan vi förändra och hjälpa flickor och 

kvinnor som är underprivilegierade. IW behövs för att göra denna förändring. Bina avslutade 

med att säga ”to ignate the change marks the beginning of the change”, ”contribute to the 

welfare of the community”. 

Därefter följde olika presentationer av rapporter från IIW Past President 2018-2019, IIW Past 

President 2019-2020, IIW Vice President, IIW Skattmästaren och IIW Redaktören, vår egen 

Kerstin Jonson. Skattmästaren rapporterade att det tillkommit 87 nya klubbar med 1600 nya 

medlemmar och att medlemsavgiften blir oförändrad £ 3,50 för helår och £ 1,75 för halvår. 

Kerstin berättade att hon startat det första webmagasinet i september 2019 och sedan 

utgivit ytterligare fem stycken. Hon avslutade med att säga att hon avgick i december 2020 

eftersom hennes begäran om att få delta vid olika möten för att kunna rapportera därifrån 

för att få information om IIW.s inriktning ignorerats och inte besvarats. 

Lite försenat följde sedan röstning på motioner. Första dagen hann man med sju stycken. 

Margareta Wesslau Board Director, Stockholm Västra, presenterade Proposal 2 och 

motiveringen.  Det drog ut på tiden då röstningen inte fungerade i början. Delegaterna var 

tvungna att gå ut från sidan för att sedan gå tillbaka. Då kunde röstning ske. Första dagen 

avslutades med rapporter från våra UN-representanter, presentation av Covid-fonden samt 

den framgångsrika hjälpen som Libanon fick. 

 



B.  Söndagens möte mellan 10.30 – 17.00. 

För första gången var 14 medlemmar från fyra klubbar från Distrikt utan nationell styrelse 

med i en paneldebatt. Därefter fortsatte röstning på motioner.  

Vid sitt tal som avslutade Convention redogjorde IIW President för när man beslutade att 

genomföra ett virtuellt Convention. Beslutet togs i december 2020 och man har arbetat 

mycket hårt för att få det att fungera.  

4 300 medlemmar (totalt antal IW-medlemmar ca 109 000) har registrerats som deltagare i 

Convention. Det största antalet någonsin. 65 av 104 länder är representerade.  

IIW Vice President Ebe Martines Panitteri, Italien, meddelade temat för nästa 

verksamhetsår. Det är ”Think Pink ” med fokus på kvinnors hälsa, utbildning, möjligheter och 

”empowerment”. Det sociala projektet för följande tre åren har det övergripande mottot 

”Strong Women, Stronger World”. 

Vi fick se exempel på danser från olika delar av Indien och även från övriga världen. Det 

fanns möjlighet att se olika länders hjälpprojekt (Sveriges var mycket fint presenterat), att 

laga mat, att lära sig hur man tar på sig en sari, att resa virtuellt till Delhi, Agra, Jaipur och 

mycket mera. Det virtuella Convention fungerade mycket bra. Det var väldisponerat, 

omväxlande och imponerande att Indien lyckats med allt detta på så kort tid.  

Här är röstresultaten.  

Motion nr Totalt antal  För Emot Avstod Resultat 

1 3215 2568 622 25 antogs 

2 3008 2915 61 32 antogs 

3 3181 3129 52 32 antogs 

4 3080 2900 180 80 antogs 

5 2750 2637 113 282 antogs 

6 3308 2813 495 31 antogs 

7 Föll ------ ------ ----- ----- 

8 3342 2996 346 27 antogs 

9 Tillbakadragen ----- ----- ----- ----- 

10 amended 3429 3138 291 28 antogs 

11 3416 2791 625 32 antogs 

12 3451 695 2757 58 avslogs 

13 3440 1389 2059 37 avslogs 

14 3489 3322 167 22 antogs 

Allmän       

A 3355 585 2770 74 avslogs 

B 3483 759 2724 31 avslogs 

C 3434 2439 995 61 antogs 

Vid datorn och röstande delegat för D 239 Ingelög Wyndhamn 

 

 


