
“Mariehamn ska överleva” e1 progressivt och intressant pilotprojekt från SIWR! 

Sedan i september genomförs e2 pilotprojekt i SIWRs regi. Målsä2ningen är a2 rädda Mariehamn 
IWC på Åland, som Allhör Svenska Inner Wheel. SIWRs VU startade pilotprojektet då Mariehamn i 
april 2021 anmälde a2 de skulle upplösas, eIersom de inte kunde Allsä2a en styrelse. 

I maj 2021 påbörjades en dialog med Mariehamn IWCs kontaktkommi2é och en samverkansgrupp 
från Stockholm Västra IWC och Stockholm Ekerö IWC. Avsikten var a2 göra en plan och finna e2 
arbetssä2 där Mariehamn, Stockholm Västra och Stockholm Ekerö skulle samverka på klubbnivå och 
omsä2a våra ledord i konkret handling. Vår plan är a2 Stockholmsklubbarna sträcker ut en hjälpande 
hand under cirka två år genom a2 avlasta Mariehamn administraAvt styrelsearbete och ge dem en 
chans a2 återhämta sig och få nya kraIer och kunna återkomma som egen IW-klubb.  

Vi arbetar i stora drag enligt ”Projekthantering inom Inner Wheel ” i vår handbok. I september hade vi 
en överenskommelse klar, som alla tre klubbarna accepterade och ville delta i. Projektet övergick från 
förstudie All genomförandefas. Projektet ”Mariehamn ska överleva” prövar en ny metod och e2 
arbetssä2 där de tre klubbarna samverkar och är jämställda, självständiga och har en egen idenAtet. 
Mariehamn ingår i SIWR och således också IIW och står i matrikeln, men utan uppdragstagare. 
Klubben har ingen styrelse utan enbart en liten vald kontaktkommi2é. Vi har uTormat pilotprojektet 
så a2 det bygger på samverkan och förtroende mellan de tre klubbarna. Samverkan sker helt och 
hållet mellan klubbarna på klubbnivå, så varken distriktet eller SIWR är delakAga i det prakAska 
genomförandet. 

Under ca två år ska Mariehamn sköta si2 nätverk i klubben och akAvt arbeta för a2 få nya 
medlemmar och för a2 intressera alla medlemmar i styrelsearbete. De ska träffas regelbundet, delta i 
hjälpprojekt och hålla IW-andan levande. Vi i de samverkande klubbarna håller tät mailkontakt och 
utbyter mötesreferat med varandra. 

De2a är e2 litet pilotprojekt, som är helt värdegrundsdrivet med förhoppningen a2 ge Mariehamn 
IWC en chans och en möjlighet All fortsa2 liv. A2 vara enda klubb på en ö i Östersjön med begränsat 
upptagningsområde och fem Ammars sjöresa All närmaste klubb är inte enkelt. Vi hoppas a2 vår 
metod ska hjälpa Mariehamn IWC All en nystart och en stabil Allvaro eIer ca två års samverkan. 
Kanske går pilotprojektet senare a2 överföra All andra passande klubbar i Allfälliga svårigheter? 

 Vi i samverkansgruppen tycker a2 projektet skapar e2 målinriktat nytänkande som är proakAvt och 
spännande. Vi tackar SIWRs VU för a2 vi får genomföra uppdraget!  
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