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 Inledning  
Bina välkomnar alla till det tredje verkställande mötet och bad om ursäkt för att hon var sen på 
grund av tekniska svårigheter. 
 
Föregående protokoll 
Inga korrigeringar eller ändringar 
.  
Rapporter  
BV – sade att alla rapporter skulle tas som lästa och att hennes rapport skulle tillhandahållas i 
slutet av dagen. 
PC – ansåg att rapporter endast kan tas som lästa från Ebe VP, Liz Treasurer och Phyllis IPP eftersom 
rapporter från PRESIDENT och CC inte hade mottagits.  
LT – Denna rapport omfattar perioden 1 juli 2020–21 februari 2021 
 
Medlemsavgift per capita 
Medlemssammanfattningen visar det aktuella läget. Det tog längre tid att få in medlemsavgifterna i 
år men har mottagits från alla nationella styrelser och nästan alla distrikt. De två distrikten i Sydafrika 
hade problem med att få ut pengarna ur landet, D707 Canada hade svårt att samla in 
prenumerationerna under nedstängning, och Distrikt 915, Centralafrika, har betalat och vi har en 
kopia av bankdebetsedeln, men medlen har inte nått oss. Jag har bett dem be banken undersöka 
saken. Avgifter från fler klubbar utan distrikt är utestående i år, inklusive Ukraina, Ungern, Litauen 
och naturligtvis Libanon.  I enlighet med vad som krävs i D&R har officiella kvitton skickats för alla 
betalningar som mottagits.  
Hittills har 81 nya klubbar chartrats: Indien 57, Pakistan 6, Bangladesh 5, Nepal 4, Italien 2, Frankrike 
2 och 1 vardera i Mexiko, Malaysia & Singapore och de nya nationerna Lettland, Ecuador och 
Eswatini (tidigare Swaziland).  
Cirka 1 600 nya medlemmar har anslutit sig, varav över 1 000 i Indien och 118 i Italien.   
Totalt antal medlemmar - 104 197 (105 710 i februari 2020 = mindre 1 513)  
 



LT – det fanns nya klubbar i Australien, men de fanns inte med på IIW:s HQ-lista, t.ex. Tuggerah 
Lakes, och frågade om IWA skapade sina egna stadgar. PC – kan inte vara ny och chartrad om de 
inte har betalat subs; EM – sa att de alla var klubbar som var i IWA D52, och hon hade tilldelat 
dem till Darlene Westrupp. 
 
Betalningar  
Alla betalningar har utförts online och godkänts av tidigare president Phyllis och mig själv. 
President Bina har informerats om alla betalningar. 
 
Höstens brevskörd – Det har funnits problem med leveranserna till många länder i Europa som 
måste undersökas – det kan vara kopplat till förseningar på grund av pandemin. Det har fortsatt att 
tryckas i Indien för distribution i Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Malaysia & Singapore och 
Nepal av Amaira Creations fortfarande med betydande besparingar.  
 
Månadsbokslut för inkomster och utgifter har skickats till Exec och till BD den 31 december. 
 
Försäkring– Allmänt: Policyn har förnyats. Vår agent kollade marknaden, men vår nuvarande 
policy var fortfarande den mest konkurrenskraftiga. 
 
Förtroendevalde och tjänstemän: Detta har också nyligen förnyats. 
  
Cyber försäkring: En ny policy har tagits fram för att täcka alla former av säkerhetsöverträdelser, 
bedrägliga transaktioner, utpressningsförlust och dataåterställning.  
 
International Convention 2021  
Jaipur – vi har fått ett månadsbesked från LCC:s skattmästare Gomathi. Summan som IIW betalar 
för Jaipur-Convention är £ 53,192 som inkluderar £ 21,752 till MCI. 
Efter betalning av alla utestående belopp som förfaller – den slutliga rapporten från LCC visar ett 
överskott på INR42,651 (£ 422) som har överförts till virtual convention-kontot.  Jaipurs 
gemensamma LCC/MCI-konto har stängts och ett nytt har öppnats för den virtuella Convention.  
Virtual – Vi enades om att betala MCI 75 % i tre etapper baserat på antalet registreringar som 
mottagits tidigare och saldot på 25 % 7 dagar efter Convention.  
Vi kom också överens om att dela upp eventuellt överskott 50/50 mellan IIW och MCI.  
Breakeven är cirka 5 000 registreringar.  
PC – Eswatini har inte betalat avgifter; Lettland har inte betalat sina avgifter och stadgan har inte 
skickats. 
BV – på frågan om tre nya länder hade inkluderats,  
LT – två hade inte betalat sina avgifter, så de bör inte inkluderas.  
EM – trodde att Riga var kopplat till en tysk klubb och LT kommer att kontakta igen.  
CD – trodde inte att 50:50 intäktsdelning var överenskommen, men andra medlemmar 
trodde att det hade varit det. Det fördes ytterligare diskussioner om intäktsdelningen, 
AP bekräftar från inspelningen vad som avtalats.  
LT – C de Vos fick en överenskommelse om återbetalning. Filippinerna har betalat för att 
registrera sig för VC men har inte skickat sina registreringsformulär. Man kom överens om ett 
utkast till brev till Gaby. Påpekade att det skulle vara svårt att sammanfatta tre års räkenskaper 
för riskkapitalspelaren och har begärt att MCI ska visa siffrorna när hon lägger fram sin rapport. 
BV kom med förslag på sammanfattningsbilder och LT sa att hon skulle lösa detta med MCI. 
Övrigt 
Namnbyte till Inner Wheel Club of Ghaziabad Diamond – bifall.  
Sadia Asif Fatiana – D344 – höll med om att hon kunde axla rollen efter den olyckligt avlidne 
ordföranden.  
Athenæum-Vestheim IW Club, Norge – höll med om att klubben kunde stänga utan Charter.   



Ny klubb i Egypten & Jordanien, Tulpan – geografisk del. AP skriver och förklarar att det måste 
finnas en geografisk del i den föreslagna klubbens namn. 
 
Korrespondans  
BV – lämnat bakgrund till det e-postmeddelande som skickades till CD och BV om att en BD var 
en proxy vote holder, till vilken CD hade svarat att detta inte var möjligt. 
CD – NR från Kroatien och de förstod inte varför BD inte kunde vara proxy vote holder. CD 
kommer att svara med en förklaring. Sa att hon skulle inkludera D&R av en BD, för deras 
information. 
CD – Danmark – de håller inte med om att namnbytet inte avtalas och CD kommer att föreslå ett 
alternativ. 
CD – Grekland – CD hade skrivit att DC inte kan ställa in valet. Det bör göras av deras Råd eller av 
distriktet. BV – sade att det resonemang som hade beskrivits inte kan godtas som en förklaring  
till bakgrunden för åsiktsskillnaderna. CD enades om att DC inte kan fatta sådana beslut på egen 
hand, eftersom det finns kandidater, och detta skulle vara det tredje året som hon skulle vara DC. 
BV uppger att en kopia också måste skickas till NR. 
CD – Tyskland – förlängning av mandatperioden för en distriktsskattmästare; LT påpekade att 
cap fees inte hade betalats, och LT var tvungen att begära betalning från D90, nämnde de 
mottagna protokollen från distriktet och diskussioner om utnämningar till vissa roller. 
BV –Betonade gränsfrågan i Pakistan, där vissa skapar klubbar i andra distrikt. Exec bör kunna tala om 
för dem att alla gränser bör följas. Tillade att det finns några i Pakistan som vill bilda en NGB, men det 
finns andra som inte gör det. BV sa att de har 2/3 majoritet för; PC påpekade att de har distrikt – BV 
tillade att 4 distrikt är för och i det femte finns det många för. PC sa att när NGB bildas måste 
distriktsgränserna lösas först; CD samtyckte och att klubbarna måste stanna på sitt geografiska 
territorium. BV – sade att det finns två frågor – gränserna och önskan om ett NGB och att Exec måste 
ta hand om majoritetens intressen. 
CD – Bangladesh – De hade frågat vem som skulle organisera omröstningen för National 
representanten och CD förklarade den lösning som skulle föreslås dem. CD skriver till dem; PC 
frågade om detta hade överenskommits av Bangladesh Exec; CD sa att det mesta av detta hade 
utspelats på Facebook. 
PC – frågade om BV hade skickat brev till IIWPPs och medlemmar som hade ställt frågor om den 
virtuella Convention och hon bekräftade att hon hade gjort det. CD – sa att det fanns problem 
som hade tagits upp av FAMAT. 
 
Ersättning för ‘caring for women and girls’.  
BV – sade att vissa fortfarande skickar sina svar; EM sade att det hittills hade kommit tolv svar 
från de ledamöter som hade röstat. PC påpekade att Exec också har en omröstning och sade att 
hennes förståelse var att detta bara var deras tankar, men att det inte var deras röster; BV – sade 
att om en majoritet var för skulle detta kunna utarbetas om de återstående rösterna hade 
mottagits.   
CD föreslog att en omröstning skulle hållas. Strong Women, Stronger World, som fick tre röster; BV 
föreslog att e-postmeddelandena skulle accepteras som röster. LT sade att alla röster måste räknas från 
BDs, även om CD påpekade att det finns vissa kommunikationsproblem med vissa BDs. BV begärde 
att dessa ytterligare röster skulle räknas och röster från återstående Exec-funktionärer. BV sade 
att beslutet måste fattas, så att det finns tid att designa och komma överens om logotypen som kommer 
att användas. CD frågade PC vad som hände i Melbourne och sa att det hade beslutats i förväg. PC 
påpekade att RMS kommer att behöva vägledning om l ... 
BV – när man tänker på Strong Women, Stronger World, skulle de projekt som skulle kunna göras 
under detta paraply vara obegränsade, såsom kvinnors emanicipation.  
PC – sade att hon skulle gå med majoritetsbeslutet, men hennes personliga preferens var för 
Women for the World and Health. 
EM - sade att det fanns 4 BDs som inte hade röstat och 1 Exec.  



CD – Sa att hon också gillade “Women Improving Lives”.  
BV – föreslog att AP skulle skriva till dem som inte har uttryckt någon preferens, deadline den 26 
februari. 
CD – AP skickar e-post om att tillägget har dragits tillbaka. BV frågade vem som skulle skriva 
manuset till presidenten och det påpekades av PC att detta var stadgekommitténs ordförandes 
ansvar.  
 
MGA  
Det fanns 10 nomineringar till Margarette Golding Awards, varav sex accepterades och fyra 
accepterades inte. 
 
Upplösning av D30 Norge  
PC – sade att de sju klubbarna från D30 överfördes till granndistrikt 31, även om en upplöstes. 
BV sade att detta måste accepteras, eftersom deras inställning inte kommer att ändras, de flesta 
har överförts och endast 16 har avgått. PC – påpekade att en av de överförda medlemmarna 
kommer att tillträda ett ämbete i det nya distriktet. 
 
Ändringarsförslag  
BV – föreslog att det var mer meningsfullt att diskutera efter virtuell Convention.  
 
FN representanter 
AP - gav en bakgrund till den ansökan som hade mottagits.  
BV– ansåg att det borde finnas en viss ersättning för de kostnader som FN:s representanter ådragit 
sig.  
LT – alla, utom repr i New York bor nära sitt kontor; PC sa att om utgifter skulle betalas måste detta 
läggas till budgeten. LT sa att för FN:s NY representanter måste stanna över natten, och detta medför 
kostnader för dem själva.  
PC– sade att eftersom ingen kan resa just nu och FN:s arbete görs virtuellt, kan det diskuteras vid 
nästa möte.  
EM – Behovet av en annan FN-representant har inte fastställts, och att ett av utskotten i Genève bara 
sammanträder tre gånger per år.  
PC –på frågan om aktivitetsnivån vid FN i Genève förtjänar att det finns en annan IIW Rep. BV sade 
att den lokala FN-representanten lyckas hantera arbetsbördan, varför förändra och de kan 
rekommendera någon mer lokal om situationen förändras. AP bekräftade att han redan hade 
bekräftat mottagandet av brevet och dokumenten. 
  
Presidentens Motto 2020-2021  
EM – bakgrunden till temat för hennes logotyp och år som IIW:s ordförande.  Inner Wheel föddes 
officiellt 1924 – och 100-årsjubileet närmar sig snabbt – tack vare initiativet från en grupp damer som 
träffades på de turkiska baden i Manchester och gav start till en av de viktigaste 
frivilligorganisationerna i världen.  
 Sedan det första datumet har IW outtröttligt arbetat för behövande människor, främst flickor, unga 
och gamla kvinnor. 
FN:s fjärde världskonferens om kvinnor i Peking, Kina, 1995 har gjort framsteg på vissa 
områden av kvinnors och flickors liv, men fattigdom, diskriminering och våld är fortfarande 
starkt närvarande i deras liv.   
I FN:s Agenda 2030 anges tydligt att jämställdhet och alla kvinnors och flickors emancipation är 
katalysatorn för att uppnå alla mål för hållbar utveckling.  
 
Under generalsekreterare och FN:s verkställande direktör för kvinnor Phumzile Mlambo Ngcuka 
förklarade att "hälften är lika stor och det räcker med bara lika mycket". 
 



Kvinnor som hjälper kvinnor är alltså inriktningen på mitt IIW:s presidenttema 2021-2022 “PINK 
FIRST”.  
Det kommer att finnas fyra områden som ska uppmärksammas:  
• Hälsa.  
• Utbildning.  
• Möjligheter.  
• Sjävförverkligande/emanicipation.  
 
Hälsofokus kommer främst att ligga på att öka den förväntade livslängden och få ett på slut  
könsrelaterat våld. 
Utbildningsfokus kan inkluderande utbildning av hög kvalitet: att förbättra kvinnors läs- och 
skrivkunnighet ökar deras sysselsättningsresultat, minskar antalet tidiga äktenskap och förbättrar 
deras hälsa och välbefinnande. Ett annat åtgärdsområde kommer att vara att utnyttja ny teknik för 
digital jämställdhet och förbättra studierna inom naturvetenskap, teknologi elektronik och 
matematik för kvinnor.  
Möjligheter kommer att fokusera på:  
• att öka kvinnors yrkesarbetande genom att hjälpa de matt få arbete och starta egna företag.  
• värdesätta obetalt arbete inom vård och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga 
tjänster, infrastrukturer och social trygghetspolitik på ett nationellt lämpligt sätt. 
• lika lönprincip.  
• motverka yrkesmässig segreation.  
 
Kvinnors självförverkligande kan ske genom:  
• Säkerställa kvinnors deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det 
politiska, ekonomiska och offentliga livet 
• Uppmuntra kvinnor att fatta beslut om sin egen hälso- och sjukvård, egna inkomster och 
investeringar. 
• Förbättra den finansiella integrationen och den ekonomiska medvetenheten. 
• Stödja kvinnors framgång och ledarskap. 
 
BV – framförde sina bästa önskningar för EM:s tid som president och föreslog att de mottagna 
protokollet skulle godkännas.  
 
Mötesdatum för 2021-2022  
BV –hon skulle uppskatta att årets sista möte den 29-30 juni ändras,  föreslogs 1-2 juli; 
PC påpekade att detta möte normalt inte varar för länge-, så. 
Okt 6/7/8 för GBM, innan det skulle behövas den 2: a Exec den 4/5 oktober 
.  
AP - påpekade att detta förutsätter att människor kommer att kunna resa. 
EB – Tredje exec - 22/23 feb; Fjärde exec - 21-22-23 juni 
 
Övrigt 
LT – Brevet från Darlene, frågade om det fanns något mer som behöver göras; BV ansåg att det var 
acceptabelt; EM men att något måste kommuniceras till klubbarna, eftersom det ställs frågor om hur 
pengarna skulle användas, eftersom vacciner kommer att vara gratis; Detta kanske dock inte är fallet 
i vissa länder.  
BV – föreslog att när det är känt vilka länder som kommer att behöva vacciner och var det inte skulle 
vara gratis, är detta den information som behövs innan ett beslut kan fattas.  
EM – även om vaccinet kan vara fritt kan det vara så att den infrastruktur som ska injiceras kanske 
inte är det.  
PC påpekade att fondnamnet också hade "katastrofen", inte bara vacciner. 



BV – att LT träffar Covid19-teamet och tar reda på ovanstående information för gruppen och deras 
planer i detta avseende.  
LT – har redaktören kontaktats, sa BV att hon från och med den 31 mars bara var "valbar"; PC 
frågade om hon hade en roll i sitt eget land, vilket inte var känt; PC sa att hon för närvarande var 
webbansvarig för D330 & D331. 
AP - frågade om den Ceremonial Chain, om den skulle fastna i tullen och om han skulle försöka få 
tillbaka den. BV sade att det tar för mycket tid och har utsett en tullklareringsbyrå för att försöka 
påskynda saker och ting, som har lovat att det skulle ske senast den 26/27. BV sa att hon nu inte har 
tid att göra en regalie till. AP sa att han skulle kontakta budfirman för att se vad som kunde göras. 
BV – sade att det var ett givande möte och önskade EM lycka till under hennes år som IIW:s 
president. När det sociala projektet har beslutats kan AP diskutera logotypen med RMS; frågan om 
anbudsgivarna för 2024 hade skickats, vilket han bekräftade hade gjorts.  
PC frågade om det fanns något mer som behövde diskuteras; CD tillade att ett beslut ännu inte hade 
fattats om diskussionen kommer att vara live, och BV sade att det skulle den.  
PC– sade att det pågår diskussioner om hur detta ska gå till. CD – de personer som skulle tala "live" 
hade inte bestämts; 
 BV sade att namnen på de personer som skulle tala skulle vara förutbestämda. 
PC – påpekade att det finns en skillnad mellan vad Samir och Udit har sagt till IIW från MCI om 
huruvida debatten skulle vara "levande" och att det finns en oro bland medlemmarna om den 
demokratiska processen, eftersom det finns vissa människor som vill tala om flera förslag. Hon 
fortsatte med att se till att detta inte sker, vilket innebär att delegater som inte kan tala är 
frånvarande och att om det ska bli en omröstning måste detta vara rättvist, öppet och alla 
ledamöter som vill tala är ansedda för det.  
BV – hon sade att hon förstod att det kommer att vara live, men talarnas namn skulle ha 
fastställts i förskott;  
PC sa att de sex talarna kunde sättas i ett virtuellt rum, som föreslagits av Udit / MCI.  
CD – tog upp sin oro över de tekniska utmaningarna med w-fi/internetanslutningar som 
inte fungerar;  
BV sa att det inte fanns något sätt att mildra detta, men att MCI kommer att komma med 
en lösning.  
PC – påpekade att MCI hade sagt att en delegat som inte kunde rösta inte skulle spela 
någon roll, men att den delegaten kunde ha upp till 70 röster.  
CD tillade att advokater bör anlitas för att säkerställa att det som tekniskt föreslås är 
lagligt.   
BV – sade att alla farhågor hade uttryckts för MCI och är övertygade om att de arbetar på 
en lösning. 


