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Jag har haft förmånen och äran att LEAD THE CHANGE som International 

Inner Wheel President 2020-21. 

Förändring i ledarskap är inte förändring ….. utan förändringen ligger i vårt 

sätt att tänka, i vårt arbete, i våra övertygelser, i våra förutfattade meningar 

om människor, förändring i att hantera människor, i våra personliga 

relationer, i beteende, i kommunikation, i våra attityder och i vår inställning till 

Inner Wheel. 

Förändring medför utveckling i alla system. FÖRÄNDRING … erbjuder nya 

möjligheter, nya horisonter & nya möjligheter till framsteg. 

Med mod, god vilja, harmoni & ledarskap i hjärtat kan vi närma oss humanitet... 

Så det är ledare på alla nivåer som behöver åstadkomma positiva förändringar 

inom Inner Wheel. 

I en tid då pandemin orsakar förödelse i våra liv, har mottot – LEAD THE CHANGE 

skapat magi och inspirerat ledamöterna att ändra sina attityder och gett dem 

hopp om att arbeta framgångsrikt, trots pandemin. 

Det var viktigt att hantera situationen med en stark vilja och beslutsamhet. Detta 

gav oss en möjlighet att använda våra dolda energier, förmågor och ta fram det 

bästa i våra betydande projekt och serviceaktiviteter samt öka antalet 

medlemmar, öka antalet klubbar och öka antalet nya medlemmar, 

Medlemmar i världen har bevisat att hela världen förändras för oss först när vi 

ändrar vår inställning till den.   

Detta återspeglas i klubbarnas helt fantastiska, otroliga prestationer under året, 

under ledning av nationella presidenter, nationalrepresentanter, 

distriktspresidenter och klubbpresidenter. 
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Många förändringar har införts under året: -  

1  IIW Presidentens  7 MÅL till alla klubbar i världen 

Målen är enkla, uppnåeliga, utan att det medför några kostnader och gäller för 

hela världen.  Mycket användbara i lokalsamhället – ungdomar, kvinnor, barn 

och pensionärer 

2  Målen omfattar 4 av FN:s viktiga rekommendationer 

Det är ungdomsutvecklingsprogram, program för utveckling och självständighet 

för kvinnor och äldreomsorg & det internationella projektet för vatten & sanitet 

3  Tillhandahålla utbildningsprogram för ledarskapsUTVECKLING för nationella 

presidenter, nationalrepresentanter och distriktspresidenter.     

4  Möten, informations- & utbildningsprogram för alla 16 board directors 

tillsammans med målen för dem. 

5  Möte, informations-  & utbildningsprogram för presidenter & för medlemmar 

i länder utan distrikt. 

6  Möte med tidigare Past Board Directors  för att förklara Vision & Mission, 

Förändringar och deras roller  i utvecklingen och tillväxten av Inner Wheel. 

7  Möte med Past Distriktpresidenter för att förklara hur Vision and Mission 

leder till förändring av Inner Wheel. 

8  En epokskapande, historisk förändring har redan skett....  vi har börjat använda 

och blivit beroende av videokonferenser och zoom för möten på alla nivåer.  

 

Det gläder mig oerhört att se att världens medlemmar har arbetat flitigt med 

att LEAD THE CHANGE genom Beslutsamhet, Kärlek, Tillgivenhet, Omsorg, 

Blygsamhet, Ödmjukhet & Känslighet. 
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Det gläder mig att kunna presentera årets prestationer 20-21 och även IIW 

Presidentens 7 mål för klubbarna i Inner Wheel.  

Mottot – LEAD THE CHANGE har fungerat som magi och varit en stor 

inspirationskälla och motivation för klubbar över hela världen. 

För mig har pandemin i år blivit mer av en styrka än ett problem. Jag har 

utnyttjat denna pandemi för att nå ut till alla Inner Wheel-medlemmarna på 

den virtuella plattformen.  

Trots pandemin har ledamöterna hittat sätt att nå ut till de olika delarna av 

samhället genom sina fantastiska projekt. 

Min erfarenhet i år genom kontakter med klubbar, distriktspresidenter, 

nationella presidenter och nationalrepresentanter är mycket uppmuntrande. 

Alla har varit ivriga att lära sig, delta och förbättra det nuvarande läget och de 

gör sitt bästa för att dela visionen om Inner Wheel som jag har förmedlat i år 

till alla för att skapa en bättre Inner Wheel värld.  Jag har : 

 Peronligen haft kontakt med 75 länder av nästan 100 I världen genom 

Zoom möten.  

 Skrivit månadsbrev till nästen 4000 klubbpresidenter sedan juni 2020. 

 Hållit regelbundna möten med nationalrepresentanter och 

distriktspresidenter.  
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När alla klubbar i världen uppnår fantastiska resultat, blir effekten synlig, den 

märks och är mätbar. 

Detta visar vår solidaritet när det gäller att ta itu med världens frågor och även 

bygga den välbehövliga varumärkesbilden av Inner Wheel i våra städer och 

länder. 

Vårt år av ”Spektakulära Prestationer” har inneburit ett stort steg framåt för vår 

organisation. 

 

 JUNI 2021 

 MEDLEMMAR TOTALT I INNER WHEEL ……   109,000   

 KLUBBAR TOTALT I INNER WHEEL  ……        4,102  

 ÖKNING AV ANTALET MEDLEMMAR  …….        5,230 

 NYA KLUBBAR     …….          201 

 ÖKNING AV ANTALET MEDLEMMAR  

PGA BILDANDET AV NYA KLUBAR   ……       3,418 

 NYA UNGDOMSKLUBBAR   ……         67 

3 NYA LÄNDER I INNER WHEEL FAMILJEN   :- 

1 LETTLAND 

2 ESWATINI (Swaziland) 

3 ECUADOR 

 

DELTAGIT I MÖTEN MED EXECUTIVE MEMBERS, GOVERNING BODY, LCC, MCI, 

CONVENTION PROMOTION COMMITTEES, MED DPs i INDIEN & flera andra 

möten  …….  nästan 85  
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MÅLUPPFYLLELSE, IIW Presidentens MÅL 

Jag har get 7 mål till alla Inner Wheel Klubbar  :- 

MÅL 1:  ÖKA ANTALET MEDLEMMAR  - 5  MEDLEMMAR PER KLUBB   

                                             5,230 

MÅL 2: ÖKA ANTALET KLUBBAR - 5 KLUBBAR PER DISTRIKT 

                                                 201 

                  :  ÖKA ANTALET MEDLEMMAR I UNGDOMSKLUBBAR   …  3,418 

MÅL  3  :  STARTA /  ÖKA ANTALET UNGDOMSKLUBBAR     

                                   67 

MÅL  4  :   UTVECLINGSPROGRAM FÖR UNGDOMAR 

Program:    4,135              förmånstagare  …..  1.5 Lakh Youth  

 

MÅL  5  :   PROGRAM FÖR UTVECKLING & EMPOWERMENT FÖR KVINNOR 

Program:    4,100        förmånstagare  …..  4.1 Lakh Women 

 

MÅL 6  :   ÄLDREOMSORG  

Förmånstagare   :    3.8 Lakh Senior Citizens 

 

MÅL  7  :  INTERNATIONELLT PROJEKT OM VATTEN & SANITET  

Klubbar i världen har genomfört följande projekt:- 

 Donation av filter & byggande av brunnar av Malaysia & 

Singapore  

 Installation av rör för att tillhandahålla rent vatten i byar & 

tillhandahålla övriga vattenanläggningar av Egypten & Jordanien 

 I samarbete med Corporates Organised Awareness Programs on 

Hygiene, Sanitation & Drinking Water & Providing equipment for 

Water Supply & Sanitary Materials av Nepal 
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 I samarbete med andra klubbar…. Konstruerat vattenbrunnar, 

toaletter & renoverade vattensystem av Turkiet 

 Tillhandahållit motorpumpar för trädgårdsarbete av West Africa 

 Konstruerat 25 rörbrunnar & 5 toaletter i Bangladesh 

 Konstruerat 37 vattenbrunnar i Pakistan 

 Tillhandahållit vattentransport till en avlägsen by i Madagaskar 

utan drickbart vatten & toalettkonstruktion Rain Water 

Harvesting 

 Rengjort & installerat handvattenpumpar, fokuserade på 

ekologiska vattenkylare  

 Konstruerat handfat och toaletter med avrinning. 

 Rengöring & renovering av kanaler, dammar & sjöar, parker & 

förfallna brunnar för jordbruksändamål  

 Föryngring av döda vattenansamlingar med fokus på ekologisk 

återupplivningsprocess genom cownomics  

 Rengjorda & uppladdningsbara borrhål & rörbrunnar  

 Avfallshantering, komposttillverkning  

 Installerat maskiner för bevarande av kogödselloggar  

 Byggande av toaletter & badrum i skolor, ålderdomshem, byar, 

hem & offentliga platser  

 Byggt checkdammar i byar  

 Konstruktion av permanenta dricksvattensystem  

 Rengjort 3 floder & en strand  

 Installerat förbränningsugnar, RO-växter & vattenskydd  

 Installerat soptunnor för hantering av E-avfall, biologiskt 

nedbrytbart & farligt avfall på nästan alla offentliga platser 

 Installed solceller 

 Installerat vattentankar, reservoarer, förbränningsanläggningar, 

RO-anläggningar, gasanläggningar, timmermaskiner 

  Byggande av Gabionbro – för att möjliggöra vatteninfiltration 

och stoppa jorderosion 
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Totalt belopp som investerats på vatten & sanitet:  Pund  : 3.1  Million  

Mottagare från vatten- och sanitetsprojektet:    

Mer än EN  (1) Million i 13 länder –  

India, Sri lanka, Bangladesh, Pakistan, Malaysia & Singapore, Philippines, 

Egypt & Jordan, Nepal, Reunion & Madagascar, Turkey, Nigeria, West Africa, 

Mexico – som omfattar människor i byar, samhällen, städer, offentliga platser, 

i skogsområden, trädgårdar, gemensamma gator.   

UTBILDNINGSPROGRAM FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

13 -18 juli, 2020    

Varje år byts styrelserna på alla nivåer – klubbar, distrikt, nationellt & 

International.  Inner Wheel är en internationell organisation – den största 

frivilligorganisationen för kvinnor i världen.  Med en ändring av ledare 

förändras varje år IIW-temat, mål, prioriteringar och det finns gott om 

uppdaterad information om Inner Wheel. 

Ledarna måste få tillräcklig information och utbildning i alla avseenden. 

För första gången tillhandahölls ett 6 dagars utbildningsprogram för 

ledarskapsutveckling med följande ämnen: 

 Visionen för Inner Wheel 

 MÅL 20-21 

 Medlemsökning,  Utveckling  & Retention 

 Ledarskap 

 Kommunikation 

 Personliga relationer 

 Inner Wheel Quiz   
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Tillsammans med mig, 2 professionella utbildare PNP & PBD Luisa Vinciguerra 

från Italien & Past Association President & Constitution Committee Chair Dr 

Rashmi Sharma från Indien, tillhandahöll utbildningar om mjuka färdigheter – 

ledarskap, kommunikation, personliga relationer och Inner Wheel QUIZ.  

 

I utbildningsprogrammet deltog: 

 Nationella presidenter  & Nationalrepresentanter 

 Distriktpresidenter 

IIW Executive & några Past IIW Presidenter deltog 

 

Juli – Augusti 2020 

Utbildning & installation av klubbpresidenter, distriktspresidenter, 

Nationella Presidenter, Nationalrepresentanter & National Executives  

i Indien och andra länder. 

 

5 & 29 august, 2020  -   möte och utbildningsprogram för 

 Non Districted klubbar -  84 medlemmar från 25 länder deltog  

 

8-9 & 30 augusti, 2020  

Möten och utbildning med Past Board Directors  

75 Past Board Directors deltog från 26 länder av 36. 

 

4 september, 2020 

Möte och utbildning för 16 Board Directors  

 

14 september, 2020 

Möte och utbildning för National Executive Committee of GB & I 

 

29-30 maj och 5-6 juni, 2021  

Höll ledarskapsutvecklingsprogram för inkommande DP 2021-2022. -- 90 DP  

från 26 länder 
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21 juni, 2021 

Utbildningspass med District Executive Officers of Districts & var huvudtalare 

på många distriktsmöten I Indien och några andra länder. 

 

LYCKÖNSKNINGAR & FARVÄL MÖTEN FÖR IIW President  

med NRs /NPs  

DPs 20-21 

Enskilda distrikt  

  

ANDRA PROJEKT SOM GENOMFÖRTS AV KLUBBAR I VÄRLDEN RELATERADE TILL: 

 Utbildning 

 Hälsa 

 Psykisk ohälsa 

 Mödravård genom samarbete med andra klubbar Environment 

 Antidrogkampanjer 

 Hjälp till fysiskt & mentalt utsatta människor  

 Donationer & hjälp till Covid-drabbade, sjukhus, ålderdomshem  

 Donationer & Bidrag 3 m Australiska dollar till Cord Blood Research  

 Hjälp till drabbade Människor under katastrofer & tillhandahållande 

av shelter box tält  

 Reklam & Branding av Inner Wheel på många sätt  

 Återupprättande av D341 Pakistan 

 Firande av Inner Wheel 97 år 

 Nationella tävlingar I samband med   

       IIW motto – LEAD THE CHANGE  
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BESÖKTE FÖLJANDE  42 LÄNDER VIRTUELLT 

 Austria & Czechoslovakia 

 Bangladesh 

 Central Africa 

 Eswatini 

 Ecuador 

 Italy 

 Israel 

 Latvia 

 Malaysia & Singapore 

 Nepal 

 New Zealand 

 Pakistan 

 Philippines 

 Sri Lanka 

 Turkey 

 Zambia  

 India  & 

 25 NDCs 

 

 

Under året hade jag möjlighet att tala till Inner Wheel-medlemmar vid olika 

seminarier, webbinarier, möten, församlingar, konferenser: 

 Installationer av  National Presidents, NRs &  District Chairmen 

 Distriktsmöten I Indien och andra länder 

 Internationella Fredsdagen 

 Första Europeiska  Internationella Webinar 

 Internationella toppmötet för kvinnor – I Filipinerna 

Women Global Leaders’ Vision of Tomorrow 

 Internationella Inner Wheel Dagen 
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 9  - Seminarier om ungdomsutveckling 

 6  - Seminarier om kvinnors egenmakt 

 4  - Seminarier om människohandel 

 3  - Seminarier om patriotism 

 7  - Intercity möten på firanden av viktiga dagar 

 Internationella kvinnodagen  

 6  - Intercity möten om miljö 

 4  - Utbildningsinstitut för inkommande distriktspresidenter 

 30 Möten för att motivera anmälningar till den 18: e IIW Convention, 

den första virtuella Convention 

 4  - Seminarier om Världsvattendagen & Vattenskydd 

 11 - Nationella konferenser 

 Distriktssamanslagning i Centralafrika  

 Distriktkonferens I  Sri Lanka 

 5  - Jubileumsfirande & Konferenser i Indien 

         & Distrikt i andra länder 

 Jubileumsfirande av klubbar  &distrikt 

 Regelbundna möten med nationella presidents & 

nationalrepresentanter 

 4  - Möten  med Non Districted klubbar 

 2  - Möten med FN representanterna 

 Möten med Past District Chairmen of Malaysia & Singapore  

---------------------------------- 

All min kärlek och lyckönskningar för en fortsatt resa att LEAD THE CHANGE 

för en Ny och Bättre  Inner Wheel Värld….. 

 


