
	 	 	 


	 	 	 	 


Nytt verksamhetsår! ”Stronger Women, Stronger World”, titeln på det sociala projektet för tre år 
framåt. Årets världspresident heter Ebe Martines Panitteri och är italienska. Hennes motto är ”Pink 
First”. Vilket innebär att ha fokus på kvinnors hälsa, utbildning, möjligheter, och att kunna påverka 
och besluta om sin egen situation, det senare fri översättning från det engelska ordet 
”empowerment”.

NYSTART är vårt tema för Inner Wheel i Sverige! Färre restriktioner pga pandemin och 
förhoppningsvis möjlighet till fysiska klubbmöten.

De senaste dagarna före besked om antal tillåtna deltagare vid vår konferens i augusti, så fick jag 
ha is i magen, då vi är 64 innerwheelare anmälda till Informationsmötet, alltså 14 fler än vad som 
var tillåtet tom den 30 juni. Nu tolkar jag bestämmelserna, så att vi behöver ha placering med 
namn i konferenslokalen, men att alla anmälda får komma. Det är redan klart med stor lokal, där vi 
har rätt avstånd till varandra. Vi får alla hjälpas åt att hålla på rekommendationerna, vi vill inte att 
någon blir sjuk. Välkomna!

Program och tidsschema för infomötet skickas ut till deltagarna inom kort. Frågorna är många, 
som vi ska diskutera, bl a hjälpprojekten, vilka vi ska satsa på under de kommande åren. Beslut 
kommer att tas på Rådsmötet i Kungälv i november.

IT-samordnarna kommer att arbeta med Annika Ahlqvist och Elisabeth von Friesendorff enligt eget 
program och vi hoppas att i slutet av konferensen få höra vilka nyheter ni kommit fram till.”


”Vänskap, hjälpsamhet och Internationell förståelse” kommer givetvis att genomsyra vårt 
verksamhetsår. För att få en inblick i europasamarbetet inom InnerWheel har jag bett Catherine 
Refabert från Tours i Frankrike, tidigare världspresident och aktiv i europasamarbetet,  att vara 
med på länk ett pass på söndagförmiddagen. Hon kommer att framföra sitt tal på engelska, men 
vi sammanfattar på svenska efter talet, så att ingen går miste om innehållet.

 Då distriktsårsmötena i höst ofta sammanfaller i tid, och att Past Rådspresident Ewa Jägevall inte 
hade möjlighet att besöka distrikten förra året, kommer hon och jag att dela upp besöken mellan 
oss båda. Dock kommer jag under året att ha besökt de flesta distrikten. 


Jag önskar er alla välkomna till ett nytt Inner Wheel år och tror att vi med förnyade krafter kan 
vitalisera klubbar och distrikt.


Ha en skön och avkopplande sommar!


Gertie Stenkula 
Rådspresident 2021-2022



