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Inner Wheel Sverige

Inner Wheel i tiden- för Inner Wheels framtid
Nu är våren ett minne blott, sommaren närmar sig, snart blommar alla vackra vilda
sommarblommor på våra ängar, hagar och i dikesrenarna och av dessa binder vi kransar till
midsommarstången. Sommaren är här!
Jag tror att många av oss har längtat lite extra efter sommaren, efter en vinter och vår, med
restriktioner och rekommendationer som löpande förlängs. Positivt tycker jag det är, att vi
har blivit riktiga friluftsmänniskor med månads- och veckomöten utomhus i natursköna
miljöer eller bara gemensamma promenaden i närområdet där belöningen har varit den
medhavda fikakorgen i en solig glänta i lä, som blev dagens sociala höjdpunkt.

Rådsmöte mars 2021, digitalt
Det vi trodde var omöjligt för ett år sedan, kan vi idag. Jag tänker på, hur bra vi har
genomfört digital ”Teams möten” på klubb-, distrikt- och rådsnivå.
Ekonomiskt har SIWR satsat på IW Kick off i augusti i Skövde med fler subventioner än
vanligt. Vill framföra ett lycka till, till Ingelög Wyndhamn Helsingborgs IWC, som vi har
nominerat till IIW Bord director 2022–2023.
Motionen om vår Handboks varande eller icke varande, bordlades för att alla klubbarna skall
hinna diskutera det under hösten och sedan rösta om det på respektive DÅM. Protokollet
ligger på hemsidan.

Vi tänker nytt
Det gläder mig oerhört att ni medlemmar har varit så engagerade i samband med att Inner
Wheel hunden Zak fick stor uppmärksamhet i TV, för att han skulle pensioneras efter 9 år i
Tullverkets tjänst. Reportrarna nämnde tyvärr inte att Inner Wheel hade sponsrat inköpet av
Zak. Nu har vi åtgärdat detta genom att en pressreales har skickats ut till samtliga
klubbpresidenter som rekommenderades ta kontaktar sin lokala journalist och göra en
Storytelling om IW hjälpprojektet - Narkotikabekämpning. Flera tidningsartiklar droppar nu
in från olika delar av Sverige. Grattis alla klubbar, bra jobbat! Ett tips är, när ni växlar
klubbpresident ta ett kort och skriv några rader och maila in det till lokaltidningen.
Syns vi inte – finns vi inte. Lycka till!
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Inner Wheel berör
Sammanställningen av IT samordnaren över medlemsregistret var en dyster läsning. På en
femårsperiod har vi minskat medlemsantalet med ca 1000 medlemmar, ca 800 medlemmar
är 82 år och äldre. Vid nästa verksamhetsårs början är vi 3 375 medlemmar, ett tapp på ca
90 medlemma. Klubbarna i Skara och Mariehamn läggs ner vid halvårsskiftet. Tänk om vi
gemensamt skulle enas om att arbeta mot ett gemensamt mål, att i genomsnitt välja in en ny
medlem per klubb, det blir 86 nya medlemmar eller kan vi höja ribban och spräcka 3500
nivån?
Glädjande är att ca 3 225 medlemmar ett mailkonto och trots Corona har 43 nya
medlemmar valts in under året. Det finns ett ljus i tunneln men tycker inte ni som jag att vi
nu få gå, från ord till handling.
I ”verktygslådan” och ”Idébanken” som ligger under bibliotek på hemsidan, finns olika
förslag på åtgärder för att fånga kvinnors intresse. Där bör det finnas något, som passar alla
klubbar. Vad Inner Wheel gör, berör oss kvinnor, som vi gärna, vill dela med fler!
Convention i Jaipur
Tänk att vi har lagt Convention 2021 bakom oss, så mycket vi har pratat och frågat oss, om,
när och hur det skulle gå av stapeln. Tack Jaipur och Indien för ett lyckat virtuellt Convention.
Om jag jämför med ett fysiskt kontra detta virtuella, tycker jag att det virtuella Convention
blev väl komprimerat och röstningen av motionerna något utdragna.
Konstaterar att fransyskorna gärna figurerar i pläderingar, rekordmånga medlemsländer
deltog 65 av 104. Premiär på Convention för 14 medlemmar från de 36 -Non Districted
Clubs- att medverka i en paneldebatt, bl.a. tog de upp, hur svårt det är med föryngring av
klubbmedlemmar, känns det igen?
De svenska deltagare, hade ingen tur, när resa till Jaipur lottades ut. Den lycklige vinnaren är
en fransyska i D 67. Läs mer om Convention längre fram i IW nytt.
Tack för gott samarbete
Mitt år som rådspresident löper snart ut, alla fysiska distriktsmöten har gått om intet men
tekniken har bundit oss samman i en god IW anda.
Önskar att vi alla ”fjällrävar ” kan ses fysiskt i Skövde på Infomötet. Trots detta Corona år tror
jag att de flesta klubbstyrelserna i landet har ansträngt sig, att hålla kontakt med sina
medlemmar på sitt sätt.
Nu väntar vi alla på första/ andra sticket i armen så att vi kan återuppta våra månadsmöten.
Att vara rådspresident är att tillsammans och transparant leda organisationen framåt, alla
måste kunna ge och ta. Vill tacka för ett gott samarbete samt den respons och glädje som
visats mig på olika sätt. Vi ses på distriktsmöten under 2021-2022.
Önskar Gertie Stenkula i sin nya kostym som rådspresident samt vice rådspresident Agneta
Larsson lycka till inför nästa verksamhetsår. Tack rådssekreterare, rådskattmästare,
IT-gruppen, redaktör och arkivarie för gediget arbete under året samt tusen tack Agneta
Svensson, avgående nationalrepresentant för dina insatser i VU under dina tre år.
Jag önskar er alla en skön, avkopplande och sommar och på ett återseende i höst som vi alla
sååå längtar efter.
Trevlig Sommar!
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