
Pilotprojektet Mariehamn IWC ska överleva. 

Rådet, distrikten och klubbarna arbetar för att varje klubb ska vara livskraftig. 
Vi vill att varje klubb utvecklas, har nya idéer och ger glädje åt sina 
medlemmar. En förutsättning för detta är att klubben har en styrelse som 
planerar verksamheten.


Våren 2021 kom det till Rådets VU:s kännedom, att Mariehamn IWC inför det 
nya året saknade en fulltalig styrelse. Mariehamn ligger på Åland och 
klubben tillhör D235. Att lägga ner klubben hade fått till följd att 
klubbmedlemmar som fortsatt ville vara innerwheelare hade varit tvungna att 
ta sig till Stockholm för ett klubbmöte. 


I april 2021 beslutade VU att starta ett pilotprojekt för att rädda klubben.  
Margareta Wesslau med bred erfarenhet inom nationellt som internationellt 
IW - arbete tillfrågades om att vara projektledare. Hon tackade ja, och hon 
har på ett föredömligt sätt organiserat en samverkansgrupp och en 
kontaktgrupp och satt igång arbetet med en förberedelsefas/förstudie redan 
i slutet på förra verksamhetsåret. Allt enligt Stadgar, Instruktioner och 
handbok sid 83, Projekthantering inom Inner Wheel Sverige (SIWR). Under 
tidig höst inleddes genomförande fasen. Rådets VU är mycket nöjda med allt 
arbete som projektledaren och samverkansgruppen lagt ner, ständigt 
uppmuntrade av kontaktgruppen i Mariehamn.

Ett par representanter för Rådets VU har haft digitalt möte först med 
projektledaren och sedan med kontaktgruppen på Åland, efter att rapporter 
kontinuerligt lämnats till Rådspresidenten. 


Det uttrycktes tacksamhet och glädje över projektet. Rådets VU stöder på 
det varmaste projektet och det sätt på vilket det är planerat och arbetas 
med. Under tiden som arbetet framskrider förutsätter SIWR att man i 
grupperna tillsammans med projektledaren kommer fram till hur man går 
vidare. Projektet planeras att slutföras den 30 juni 2023. 


SIWR har fullt förtroende för projektledaren, samverkansgruppen och 
kontaktgruppen i det fortsatta idoga arbetet för att rädda Mariehamns IWC. 


För detaljer hänvisas till Margareta Wesslaus artikel här samt till Kort om 
pågående Projektet ”Mariehamn IWC ska överleva”. 
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