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REFERAT FRA ”12. Inner Wheel Europeisk møte 2018 i Stavanger,
Norge”
Møtet ble holdt på Clarion Hotel, Stavanger og det var 55 deltagere fra
16 land i Europa og disse var ledsaget av 19 ”Outer Wheeler Members”.
Før selve møtet startet så ønsket BD Helene M. Torkildsen alle
velkommen til henne fødeby med en varmhjertet informasjon om byen i
hennes hjerte. Annamaria Gutierrez, representant for Stavanger
kommune, som gav en meget god oversikt over hva Stavanger-regionen
kan tilby.
Agenda: Fredag 7. september fra 0930-1700
IIW BD 2015-2017 Sissel H. Michelsen, åpnet forhandlingene med å
peke på IIWP Christine Kirby’s tema for året, et meget aktivt tema,
bestående av to verb Empower and Evolve. (Styrke og utvikle kan vi si
på norsk). Med andre ord: Vi må øke antall Inner Wheel medlemmer –
på den måten styrker vi oss selv og utvikler oss ved å lære oss mer om
Inner Wheel, vår flotte organisasjon. Vi minnet også NR Ute PeithmannKoch, Tyskland, som døde plutselig like etter Convention.
Viktig: Deltagerne på møte ble informert om at referatet består av et
sammndrag av hovedsakene av det som ble diskutert. Alle relevante
presentasjoner vil bli vedlagt referatet. Takk til Lene og Liv for at de tok
notater fra innslagene, før Sissel samlet alt sammen i dette referatet.
Takk også til Lena for hjelp med presentasjonene. Referatet vil være
undertegnet av Helene og Sissel som ansvarlige for møtet.
Referatet fra Ålborg 2017 IIWBD Lene K. Schade, Danmark gav et
sammendrag fra referatet
Guidelines and ideas for recruiting and keeping new members.Adhoc group presentation
NR Liv Elin Lewin, Norge presenterte retninglinjene og ideene på vegne
av gruppen som besto av: Meri Suman Tolic, Kroatia, Marian Tellegen,
Nederland, Yanislava Ilieva, Bulgaria, Bambi de Leunckens, Belgia &
Luxemburg samt Liv Elin selv. IIW Editor Sandra Neretljakovic hjalp til
med selve det grafiske.
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Liv poengterte at det er viktig å lytte til alle våre medlemmer. Klubben må
selv finne sin måte å rekruttere nye medlemmer på og vi må sørge for å
inkludere dem fra første dag og ha god kontakt med hvert enkelt
medlem.
Hvordan danne nye klubber? Bruk past presidentene for de har
kunnskapene. Inviter kjente personer som kan være et trekkplaster for
andre potensielle medlemmer til våre møter. Aldri gi opp, selv om de
som blir spurt, svarer NEI første gang, spør noen andre…
Liv avsluttet sin fremføring med å bekrefte ”Inner Wheel i våre hjerter”,
og det som hjertet er fylt av, renner munnen over med. Snakk om Inner
Wheel, gjør det på den måten du mener er best. Deretter gav Liv et
patchwork hjerte til hver enkelt slik at de ikke ville glemme dette viktig
tema.
Deltagernes kommentarer var mange og varierte og berørte sosiale
medier, web-siden og ikke minst å ha et godt medlemsblad, Viktig at vi
kan dele hvorfor IW er så viktig for oss med få ord. Invitere kvinner fra
Rotaract, Ladies Circle og ikke minst snakk om prosjektene våre og
vennskapet når vi møter andre kvinner. Liv har to vedlegg til
rapporten.
Fremtidig medlemsskap fra Nord- og Sør-Europa ble formidlet av to barn
av IW, nemlig Presiana Ilieva, Bulgaria. Hennes presentasjon er vedlagt
rapporten, og Gyri Sembsmoen, Norge. Hennes presentasjon er også
vedlagt rapporten.
Naming a Club. Views from the Think Tank Group. NR Elisabeth
Haye, FAMAT presenterte på vegne av gruppen, som også besto av
Bambi de Ceuninck Leuncken, Ria Heijens and Gabrielle Schrümpf.
Elisabeth har kalt sin presentasjon ”FAMAT – Naming a Club” og den er
vedlagt rapporten.
Det ble mange kommentarer fra deltagerne. Er det en forskjell på en
IWklubb og en Europea klubb? Er det nødvendig å ha Europeaklubber?
Bakgrunnen var at den første klubben fikk navn etter Rotaryklubben den
tilhørte i Turin, Italia. Så ble det startet 16 nye klubber på en-to-tre og det
førte ikke til problemer. For at det ikke skal bli problemer, må vi diskutere
dette åpent, vi må sløyfe Europea-navnet, fordi vi alle hører til samme
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familie, IW familien. Europea-klubbene er vanlige klubber, men de har
sine egne møter- stemmer det? Hvis så, bør det opphøre. Vi er alle IWklubber. Europea-klubber bør navngis med sitt fulle navn, ikke bare
Europea-klubb og deretter by/steds-navnet.

Strategy to avoid disbandment. Ad-hoc group presentation. PNR
Margareta Wesslau, Sverige, som talte på vegne av gruppen som i
tillegg til henne besto av Sissel H. Michelsen, Norge, Ria Heijens,
Nederland og Jana Gudlaugsdottir, Island. Gruppen møttes en gang i
Melbourne under Convention og alt annet er ordnet over nettet.
Sammendrag: Klubber legges ned altfor fort. De har ingen strategi eller
verktøy til å unngå nedleggelse. Av den grunn må distriktsledelsen inn
og gi ”oksygentilførsel” til de som trenger det. Eksempler på verktøy er –
dele – dele opp – slå sammen – involvere og overveie. Nye ideer:
datterklubber, tilsluttede klubber og seniorklubber. Nedleggelse er å
forsvinne og forsvinne er å ødelegge mulighetene. Margaretas rapport:
Vitalzation Strategy to avoid disbandment er vedlagt.
Deltagernes kommentarer : Altfor mange klubber har blitt nedlagt i løpet
av de siste årene. De vil fortsette å være en vennskapsklubb uten regler.
Enkelte distrikter ønsker ikke å ta tak i problemene. Det er mange
historier om de nedlagte klubbene. Medlemmene ønsker ikke verv. Det
er viktig å være med i organisasjonen. Websiden er viktig for nye
medlemmer, der finner de informasjon. Vi besøker alle klubbene, vi må
ikke vente til en klubb i vansker kommer til oss. Noen klubber har for
store komiteer, Vi har ikke foredrag på alle møtene. Alle kvinner trenger
et pustehull i løpet av måneden. Det er et problem av få
distriktspresidenter gjenkjenner problemet når de besøker klubben. Vi
trenger en som sier: Hva kan jeg gjøre for dere – distriktet må hjelpe
klubbene. Vi må reagere på det som skjer, for eksempel i Sverige har vi
mistet 6000 medlemmer på få år, vi må konsentrere oss om problemene.
Hvem skal ta ansvar for å hjelpe, seniorklubber – ”adoptere en klubb”
forsøke ulike måter overfor klubber i et år fremover. Den som lager
problemer i en klubb, må få beskjed. Sterke kvinner som dikterer andre
er også et problem. Kanskje et land skal prøve ”speed-dating”. Det er
ikke lett å si at vi må gjøre slik og slik, for mange ganger er det alt for
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sent. Problemet kan være at vi ikke tør å snakke åpent om problemene
våre. Kanskje fordi vi er redd for at vi spøkelset nedleggelse kommer på
banen for tidlig. Klubben legges ned fordi de ikke ønsker forandringer.
De vil ikke ha nye medlemmer, som ikke har Rotarytilknytning.
Elisabeth, FAMAT, Birgitte, Danmark, Yanislava, Bugaria, Liv Elin, Norge
og Meri fra Kroatia ønsker å slutte seg til gruppen frem til neste
Europeisk møte i Münster, Tyskland.

Extention work in GB&I IIW VP Phyllis Charter, GB&I åpnet med å si
at de har mange veldig gamle klubber. Omtrent 29 legges ned hvert år.
De 29 distriktene i GB&I har en Extention/Membership leder som hjelper
til ved medlemsskap-problemer. Hun fortsatte med: Vi må endre våre
møter –måten vi møtes på – tidspunktet for møtene og ikke minst
innholdet på møtene. Vi trenger prosjekter som våre medlemmer kan
jobbe mot, sammen med vennskap og fellesskap som medlemmene
gjerne vil ha i livene sine. Disse prosjektene må passe inn i IW merket –
med andre ord, bekrefte, ved at de er utstyrt med et merke som sier ”gitt
av” eller ” IWklubben i….” står bak dette prosjektet. Fordi Inner Wheel er
ukjent, må medlemmene promotere seg selv på enhver positiv måte
inkludert Inner Wheeldagen, den internasjonale kvinnedagen,
fredsdagen og benytte alle disse dagene til å synliggjøre og feire Inner
Wheels flotte formål ved å delta lokalt og der benytte IW nåler og skjerf.
I GB&I er det litt av et fjell som må forseres med entusiasme og
dedikasjon fra medlemmene for Inner Wheel, for vi vil starte nye
klubber, håper jeg, som Phyllis Charter sa.
Deltagernes kommentarer Vi må ha mer informasjon på FB og
Instagram. Sverige har en kick-off ved starten av hvert IW år, noe som
virker bra på våre klubber.

Turkey’s 3 representatives IIW PBD Ayfer Carcoglu, BD 2018-2019
Gülg¨n Dolunay and PDC Iclal Kardicali fortalte om sine erfaringer da de
arrangerte Experience from Organising Women for Europe in Izmir 2017
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Det var en flott inspirasjonskilde å arrangere Women for Europe i 2017
med sitt hovedfokus på Kvinner og barn som flyktninger. Iclal’ rapport er
vedlagt.
Europeisk Rally 2019 i Rotterdam, Nederland Presentasjonen er
vedlagt rapporten. NR Karin van Helden inviterte oss alle til Rally i
Rotterdam 12 – 15 September 2019.

Open Forum Ikke noen spesielle spørsmål kom opp.

Lørdag 8. september 0900 – 1530.
Conventions – fra Melbourne til Jaipur
Resultater og hvordan lage gode forslag. Hvordan unngå fallgruber og
også huske en må støtte forslaget. PCC/IIW VP Phyllis Charter/CC
Corinne Dalluer/PBD Sissel H. Michelsen. Alle deltok i diskusjonen.
Sissel la frem mulige ”forslag” og disse eksemplene er vedlagt rapporten.
Phyllis gjorde det klart at det vi brukte som forslag var bare forslag. Det
er klubber, distrikt eller National Råd som kan sende inn forslag. For å
unngå fallgruber i tekst og form, husk forslagsstiller og en som støtter
forslaget på korrekt måte. Den som støtter forslaget må enten være
tilstede, personlig, på Convention eller ved en proxyholder.
CHANGES TO THE CONSTITUTION (page 28-29)
Deltagerne diskuterte alle de presenterte forslagene fra Sissel. Forslag til
Convention i Jaipur må være sendt til IIW HQ 18 måneder før
Convention.
Et forslag kan ikke presenteres av det Europeiske møtet – bare
diskuteres og så kan det avgjøres om det bør implenteres fra et
medlemsland. Ethvert medlem kan ta med seg forslagene tilbake til sitt
land, distrikt eller klubb, og etter en diskutsjon avgjøre om de støtter det
og vil sende det inn.
En diskusjon om Bye laws kom opp, men hvis et land ønsker å endre
sine bye-laws, så må de ratifiseres av IIW.
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Simplyfy instructions for IIW P’s visit to member countries.
Deltagerne mente det var viktig at medlemmene kan få møte IIW P uten
at kostnadene ble kjempehøye.

The IIW P/IIW VP skal være ansvarlig for det sosiale prosjektet som
går fra Convention til Convention. (Pros and Cons)
Dette blir et tema på neste EM i Münster i Tyskland.

Det sosiale prosjektet: Kan vi endre ordlyden uten at det er stemt
over på Convention.
Deltagerne mente at den videre diskusjonen burde følge etter et så viktig
tema som det sosiale prosjektet. Tema kom opp senere på dagen.

Nye forslag til agenda for kommende Conventions IIW VP Phyllis
Charter GB&I Utveksling av gode ideer.
Vegen videre. Restrukturering og en mer ”stømlinjeformet” Convention
På grunn av avstand og kostnader for medlemmene ved å reise på
Conventions, trenger vi få mest mulig ut av den tiden vi er sammen. Vi
trenger gjenoppta vennskap og tid til å utvikle våre verdier. Vi trenger å
fylle tiden med fantastiske opplevelser. Convention må bli mer
strømlinjeformet og bedre gjennomstrukturert. Inner Wheel er som en
skjult hemmelighet – ikke bare for offentligheten, men også for oss selv.
Hva kan vi lære av hverandre? Vi er alle enige i at lover og regler er en
plage i livet, men vi trenger dem til å verne IW prinsipper. I løpet av 90 år
har vi blitt en av de største kvinneorganisasjonene i verden som gjør
godt overfor andre som ikke har det så godt – så de kan ikke være feil.
Det er opp til medlemmene hvor mange forslag og tillegg som fremmes
og dermed hvor lang tid disse spørsmålene vil ta sammen med
stemmegivingen over forslagene. Vi kan bli moderne – bruke Skype –
Internett-konferanse-møter – prøve electronisk stemmegiving.
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Deltagernes kommentarer: Vi vil gjerne høre VP’s visjon for hennes
kommende år enn at hun leser rapporten fra FN, den kan vi lese selv.
Påmeldingsavgiften til Convention er for høy, det er grunnen til at mange
medlemmer ikke deltar. Vi trenger en påmelding til Convention og en for
de sosiale arrangementene. (våre menn må betale altfor meget) Noen
medlemmer mener FN’s representanter bør være tilstede. Noen mener
at disse bør nomineres og velges for en bestemt periode, ikke bare bedt
om å gjøre jobben på de ulike stedene hvor vi har representasjon.
Prosessen må være transparent for medlemmene. Åpningsseremonien
må være starten på Convention. Banner Exchange er utdatert i og med
at det er få representanter med banner. Et rettferdig og demokratisk
stemmesystembør det være for Jaipur Convention i 2021. Deltagerne
ville like å se Regnskapsoversikt som et punkt på Agendaen.

IIW Social Project – Past and Present PBD Sissel H. Michelsen,
Norge
De tre svenske deltagerne foreslo et felles nordisk prosjekt som det I sin
tur kom forslag på om kunne bli et Europeisk prosjekt.
Sissel kom med dette forslaget i sin innledning til sitt innlegg og hun gav
en bakgrunn for sitt engasjement for den tredje verdens kvinner. IWs
internasjonal forståelse engasjerte henne og da hun som et ledd i sin
videreutdannelse etter lærerskolen skrev en oppgave hvor hun skrev om
IW både for studentene og seg selv. Det måtte være et stort og
omfattende tema og på Stockholm Convention i 2000, så ble det lagt
frem et forslag om en prosjekt for IIW. Hver Convention skulle det
komme et nytt forslag til tema. I 2003 ble UNICEF lansert som partner for
oss og vi konsentrerte oss om å utrydde stivkrampe. Dessverre ingen
suksess. Deretter ble det UNICEF Global Girls Education in
Madagaskar, noe som heller ikke ble en umiddelbar suksess. Samme
tema, men i andre land fulgte. Vi lærte ikke av våre feil. Vi trenger
oppdateringer og oppfølging av prosjektene for at de skal lykkes og for at
medlemmene rundt om i verden skal føle at prosjektet angår dem. Vi må
stille krav til de vi samarbeider med for å kunne lykkes. Hvis vi alle blir
engasjert og oppdatert om et felles verdensprosjekt, vil det knytte oss
nærmere sammen. Nå har det ikke vært noe felles prosjektramme før vi
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vedtok i Melbourne at vi skal ”Careing for women and girls” som
prosjektramme. Dersom vi i Norge tenker på vårt SMA prosjekt, så faller
det innenfor rammen, men det gjør også de forslagene som Sverige kom
med for et felles nordisk prosjekt.
Kanskje tiden nå er moden for at vi i 2021 kan foreslå et felles prosjekt
som kan støtte av alle IW medlemmer i verden? Da har det vi ble enige
om i 2000 modnet og kanskje tiden er inne for et slikt prosjekt. IIW
Executive må da være eier av prosjektet og ha kontrollen slik at vi kan få
vite om det fungerer eller ikke, vi vil da ha eierskap til det.
PNR Margareta Wesslau: The Initial Work, then NR Ingelög Wyndhamn
& CC Pia Elmgren The approach towards the Swedish clubs
De svenske representantene tenker det er mer penger i ett stort prosjekt
enn i mange små. De mente også at det de la frem kunne være et godt
rammeverk for et inaternasjonalt prosjekt. De hadde hatt 53
medlemmer/ledere i distriktene på kick-off. Da hadde de bestemt at de
ønsket et internasjonalt prosjekt . bare for damer og piker/jenter. De ville
at det skulle være et nordisk prosjekt eller et europeisk. De gav en
presentasjon av sine tre alternativer. Presentasjonen er vedlagt
rapporten.
Deltagernes synspunkter: Noen var for, andre var mot. Vi kan lykkes
dersom vi har det samme prosjektet i tre år. Er det en god ide å ha et
europeisk prosjekt? Noen vil ikke ha et prosjekt utenfor Europa mens
andre pekte på det motsatte.’
Konklusjon: NR gå tilbake til deres land og ha en oversikt over hva dine
klubber ønsker å gå for – et nordisk prosjekt – et europeisk prosjekt eller
et verdensomspennende prosjekt. Saken kommer opp på møtet i 2019.

I Stavanger er Lærdal Medical, et internasjonalt kjent konsern, lokalisert
og vi fikk besøk av Mrs Sarah Sue Miller, RN som informerte om hvordan
deres stiftelse startet å jobbe for kvinnehelse i Kenia og Etiopia. De
startet først i Malawi, et meget vellykket prosjektland. Deres mål var å
redde 500 000 frem til 2020. De samarbeider med den internasjonale
jordmororganisasjonen 7300 nyfødte med 830 mødre som dør hver dag.
Programmet heter ”10 000 happy birhtdays” og i tillegg trener de menn
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til å ta vare på sine barn om de skulle blei morløse. Alle fikk en gave,
garn så vi kan strikke babyluer til nyfødte innenfor deres program. Vi fikk
også se deres ”pustehjelper” .Lærdal Medical har 23 kontorer rundt om i
verden og 400 ansatte i Stavanger og 1500 globalt.

How to organise future European Meetings/Next Venue for EM in
2019 IIWBD Margareta Momkvist inviterte medlemslandene til Münster,
Tyskland, 9,-12. September 2019. Invitasjonen er vedlagt rapporten.
Vert for møtet i 2020 vil bli våre greske venner.

Fra Europa vil det være 3 kandidater til IIW VP 2019/2020:
Paola Lagorara, Italia
Lene Schade, Danmark
Sissel H. Michelsen, Norway
Det er muligens en kandidat fra Nederland som kasserer.

Tusen takk for at du deltok i vårt Europeiske møte i Stavanger 2018

Helene M. Torkildsen

Sissel Høihjelle Michelsen

IIW BD 2017-2019

IIW BD 2015-2017
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