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Inner Wheel Sverige 

Nationalrepresentanten påkallar klubbarnas 

uppmärksamhet !!! 

Hej ! 

Vid det virtuella Convention i Jaipur 2021, röstade vi om att, vi i fortsättningen ska 

genomföra e-omröstning inom IIW. Många av er har efterfrågat handlingar/ blanketter för 

röstningen 2022-2023, men inga blanketter är utskickade eftersom all omröstning kommer 

att ske digitalt. 

Den e-mail adress som din klubb har skickat till Internationella Inner Wheel, senast i 

december 2021 kommer att användas för att kommunicera med klubben och göra det 

möjligt för din klubb att rösta. 

Innan IIW:s officiella val inleds den 1 mars 2022, men det komma att finnas en chans att göra 

en teströstning för alla klubbar mellan den, 

9 februari till 16 februari 2022 (09.00 GMT till 23:59 GMT) 

På detta sätt kan din klubb bekanta sig med systemet, hur det fungerar och hur man               

röstar osv. 

 

  A.     OBS !!!!! 

Klubbarna kommer att få ett e-mail från Internationella Inner Wheel den 9 februari 2022, 

och i meddelande ruta står det,  

”Notice of IIW Election 2022-2023 and Test Vote ” 

och mailet kommer från ” election@mi-voice.com ”                                                                           

Glöm inte att titta i skräpposten om du inte har fått något mail. 

Detta mail kommer att förklara processen, i mailet få du tillgång till en kod och därefter får 

du klubbens unika kod inför valet av testsystemet. Du kommer även få tillgång till en video 

länk som också förklarar hur man gör. 
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  B.    OBS !!! 

Mail skickas till klubbarna den 1 mars 2022, och i meddelanderutan står det,  

” Voting is now Open for IIW Election 2022-2023” 

och mailet kommer från ” election@mi-voice.com  ” 

Omröstningen är öppen den 1 mars - 31 mars 2022 (  kl 23:59 GMT)                                                    

Glöm inte att titta i skräpposten om du inte har fått något mail. 

 

Jag kommer även att bifoga del av  mitt mail från HQ till dig, där det står lite mer utförligt 

samt de aktiva länkarna angående röstningen. 

Om du har frågor kontakta klubbens eller distriktets IT samordnare/ webmaster men även 

Rådets IT samordnare/ webmaster och VU står till förfogande. 

  C.     OBS !!! 

Nomination Booklet for Election 2022- 2023 finns på vår SIWRs hemsida  under ” Nyheter”  

 

Glöm inte bort att testa systemet mellan den   

9 februari till 16 februari 2022 (09.00 GMT till 23:59 GMT) 

Nu önskar jag er lycka till med denna premiär, att rösta digitalt inom IIW. 

 

IW hälsningar 

Ewa Jägevall                                                                                           
NR 2021- 2022 
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