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RESOLUTION TO INCREASE CAPITATION FEES

FORSLAG OM Å ØKE MEDLEMSAVGIFTEN

There is a proposed increase of Cap Fees from July 2021.
From £3.50 to £4.00

Det er ønske om å øke medlemsavgiften fra 1. juli 2021
fra £3.50 til £4.00

MOTIVATION

BEGRUNNELSE.

There has been no increase in fees since 2006

Det har ikke vært noen kontingentøkning siden 2006.

Proposal 1

A. PROPOSALS SUBMITTED BY THE INTERNATIONAL INNER
WHEEL GOVERNING BODY
PAGE 4.

A: Forslag fremmet av styret i THE INTERNATIONAL
INNER WHEEL:
Side 4:

Tittel Medlemskap
Title – Membership
Sub title – G (page 8): - Termination of membership
Sentence: Any inner wheel member going to the court of law…. Pkt G: (side 8) Opphør av medlemskap.
Setning: Et hvert medlem som går til sak -----Slett: ”skal” og erstatt med “kan”
Delete: “shall” and replace by “may”.
Tilføy på slutten av samme setning: “i enhver klubb”
Add at the end of this same sentence: “of any Club”
Delete last sentence of the paragraph.

Slett siste setning i avsnittet.

Last sentence of the paragraph to read:
Any Inner Wheel member going to the court of law without
exhausting the provisions for such grievances within Inner
Wheel may be excluded from membership of any club.

Siste setningen i avsnittet (kan) leses slik:
Ethvert IW-medlem som går til sak uten å ha gått grundig
gjennom grunnen til sitt klagemål (konsultert dem som tar
opp vanskelige saker) innen Inner Wheel (styrene I klubb,
distrikt og råd, IIW) kan bli ekskludert fra medlemskap i
enhver klubb.

MOTIVATION

BEGRUNNELSE.

This is to prevent an excluded member going to court against
members of her former club.

Dette er for å forhindre at et ekskludert medlem går til rettsak
mot medlemmer i hennes tidligere klubb.

Proposal:
E- Voting for the election of the IIW Governing Body
Proposal 2

Page: 9

Forslag:
Elektronisk stemmegivning ved valg av det
internasjonale styret.

The international Governing Body

Side: 9

Page 10:

Det internasjonale styret

Subtitle: 2
The international Governing Body is to be elected as
follows:

Side 10:

A: Officers
Under a) b) c – Voting

Det internasjonale styret skal velges som følger:

Delete: “By postal vote, each club having the right to one
Vote.”
Add: By electronic voting, each Club having the right to one
vote.
B: Board Directors
Voting:
Delete first line “By postal vote”
Add: as first line “By electronic voting”
Delete in line 7: “The voting paper” replace by “The electronic
voting document”.
Delete in line 8: Any voting paper “replace by “Any electronic
voting document”
MOTIVATION:
The results of the elections will be obtained quicker, more
accurately and more securely. It is cost effective and efficient.

Undertittel: 2

A: Officers (arbeidsutvalget)
Under a) b) c) – Stemmegivning
Slett: “Ved avstemming per brev, har hver klubb rett til en
stemme”
Tilføy: “Ved elektronisk avstemming, har hver klubb rett til en
stemme”
B: Board Directors:
Avstemming:
Slett: første linje “Per brev”
Tilføy: som første linje “Ved elektronisk avstemming”
Slett I linje 7: “Stemmeseddelen” erstattes med ”Det
elektroniske avstemmingsdokumentet”
Slett i linje 8: “Alle stemmesedler” erstattes med ”Alle
elektroniske avstemmingsdokumenter”
Begrunnelse: Valgresultatet vil bli oppnådd raskere, mer
nøyaktig og sikrere. Det er kostnadsbesparende og rasjonelt.

Proposal 3

Proposal e-voting election Editor/Media Manager
Page 18:
Forslag vedr elektronisk valg av Redaktør/Nettredaktør
Title: Editor/Media Manager
Side 18:
Page 19:
Tittel: Redaktør/Nettredaktør
Subtitle – Voting
Delete: By postal vote, each Club having the right to 1 vote.
Add: By electronic voting, each Club having the right to 1 vote

Side 19:
Undertittel- Stemmegivning

MOTIVATION:

Slett: Per brev, hver klubb har rett til 1 stemme

The results of the elections will be obtained quicker, more
accurately and more securely. It is cost-effective and efficient.

Sett inn: Ved elektronisk avstemming har hver klubb rett til
1 stemme
Begrunnelse: Valgresultatet vil bli oppnådd raskere, mer
nøyaktig og sikrere. Det er kostnadsbesparende og rasjonelt.

Pages 29-30
Proposal 4

Insert before the text Standard Rules for Clubs with no
National Governing Body

Side 29-30

Tittel: “National Governing Body Bye Laws”

Sett inn før teksten Standard regler for klubber som ikke
har Nasjonalt Råd.

Countries with a National Governing Body may draw up
National, District and Club Bye Laws.
These Bye Laws are based on the International Inner Wheel
Constitution, but enable members to enjoy their membership
according to the customs and traditions of their own country.
Bye Laws and any changes to existing Bye Laws must be
approved by international Inner Wheel before implementation.
The corresponding section of the international Inner Wheel
Constitution must be taken as reference for points not
mentioned in these Bye Laws.
Motivation:
It is important to explain that National Governing Bodies can
draw up Bye Laws at National, District and Club level in
accordance with their customs and traditions in contrast to
Clubs and Districts without National Governing Body.

Tittel: Nasjonalt Råds Bye-Laws
Land som har nasjonalt råd kan vedta Bye-Laws både på
nasjonalt-, distrikt- og klubbnivå.
Disse Bye-Laws er basert på Internasjonal Inner Wheels
lover, som gjør det mulig for medlemmer å nyte sitt
medlemskap i henhold til sine egne lands tradisjoner og
regler.
Bye-Laws og enhver endring av Bye-Laws må godkjennes av
det internationale IW-styret før de blir iverksatt.
Det må referes til samsvarende regelverk I internasjonal IWs
lover hvor visse punkter av den ikke er tatt med I Bye-Laws.
Begrunnelse:
Det er viktig å forklare at et nasjonalt styre kan lage ByeLaws på både nasjonalt nivå, distrikt- og klubbnivå i samsvar
med deres skikker og tradisjoner i kontrast til klubber og
distrikter uten et nasjonalt råd.

Proposal 5
Page 30
Delete: Title – STANDARD RULES FOR CLUBS WITH
NATIONAL GOVERNING BODY
Add: Title - STANDARD RULES FOR CLUBS
Page 36
Delete: Title – STANDARD RULES FOR DISTRICTS WITH
NO NATIONAL GOVERNING BODY
Add:
Title – STANDARD RULES FOR DISTRICTS
MOTIVATION:
This is to make it more comprehensible. These are the rules
for all Clubs and Districts if there are no specific Bye Laws

Side 30:
Slett:
Tittel – STANDARD REGLER FOR KLUBBER
MED ET NASJONALT RÅD
Sett inn: Tittel – STANDARD REGLER FOR KLUBBER
Side 36
Slett: Tittel - STANDARD REGLER FOR DISTRIKTER
UTEN ET NASJONLT RÅD
Sett inn: Tittel - STANDARD REGLER FOR DISTRIKTER
Begrunnelse:
Dette er for å gjøre det mer forståelig. Dette er regler for alle
klubber og distrikter hvis der ikke finnes spesifikke Bye-Laws.

B OTHER PROPOSALS
B ANDRE FORSLAG
Proposal 6 Page 4:
Proposed
by IW
National
Council
Belgium &
Luxemb.

Membership
4 At club Level
A Active membership
Delete the whole text from A Active membership on page 6 to
Inner Wheel Convention.

Replace by
Seconded A Active membership may be retained or taken up by women
who have been invited to join provided that they are over 18
By IW
District 217 years and the majority of the club members agree.
Belgium &
MOTIVATION
Luxemb.
The actual three categories are discriminating. Now every
woman can join IW. The rule must be the same for all
members with no distinction. Women related to Rotary or Inner
Wheel must not have special status. There is no clarification
necessary by International Inner Wheel Executive Committee.

SIDE 4
Medlemskap
4 I klubber
A Aktivt medlemskap
Slett: Hele teksten fra A Aktivt medlemskap på side 6 til
Inner Wheel Convention
Erstatt med:
A Aktivt medlemskap kan beholdes og oppnås av kvinner
som har bltt invitert til å bli medlem, hvis de er over 18 år og
flertallet I klubben er enig.
BEGRUNNELSE
De foreliggende tre kategorier er diskriminerende. Nå kan
alle kvinner bli medlem av IW. Regelverket må være likt for
alle medlemmer. Kvinner som er i slekt med en rotarianer
eller et Inner Wheel-medlem kan ikke ha en spesiell status.
Det er ikke nødvendig med en presisjon fra Arbeidsutvalget I
Internasjonal Inner Wheel.

Proposal 7 Page 5/6
Proposed
by
IW Clubs of
Lunen
Werne D 90
Germany

Membership
Side 5/6
4 At Club Level
A Active membership
To be deleted under c) the last sentence “provided
that a majority of the Club members agree”

Second by
IW Club of Insert under A: and a majority of club members
Oberschwa agree
ben D 90
Germany

To read A: Active Membership may be retained or
taken up by following, provided that they are over 18
years and a majority of the club members agree.
a) Women related to IW members/former IW
members.
b) Women related to Rotarians/former Rotarians.
c) Women who have been invited to join.

MOTIVATION

Medlemskap
4 I klubb
A Aktivt medlemskap
Slett under c) siste setning “såfremt flertallet av klubbens
medlemmer er enig”
Sett inn under A: “og flertallet av klubbens medlemmer er
enig.”
Leses slik A: Aktivt medlemskap kan beholdes eller bli
oppnådd under forutsetning av at de er over 18 år og
flertallet I klubben er enig.
a) Kvinner som er i slekt med IW-medlemmer/eller
tidligere IW-medlemmer.
b) Kvinner som er i slekt med rotarianere/eller
tidligere rotarianere.
c) Kvinner som er blitt invitert til å bli medlem.

All members should be treated equally; all require the
BEGRUNNELSE:
consent of the majority of club members, regardless
of their background; this will eliminate the different
Alle medlemmer må behandles likt; alle må ha klubbflertallets
quality of membership.
godkjenning - uansett bakgrunn. Dette vil eliminere alle
forskjeller vedr. medlemskap.

Proposal 8 Page 4
Proposed
by
National
Council
BelgiumLuxembo.

MEMBERSHIP
4 At Club Level
B) Honoured active membership
Delete from “The Club will pay----- but pays all her own dues”.

Second by
D 62
MOTIVATION
Active honoured membership is an honour and should not be
combined with a financial advantage. Clubs may consider not
to give the award because of the obligation to pay the due the
first year.

Side 4
MEDLEMSKAP
4 I klubb
B) Aktivt æresmedlemskap
Slett fra: “Klubben betaler … men må betale alle sine egne
utgifter “.

BEGRUNNELSE
Aktivt æresmedlemskap er en ære, men bør ikke forbindes
med økonomiske fordeler. Klubben bør ikke føle at den ikke
kan gi et æresmedlemskap fordi det er forbundet med
økonomiske forpliktelser det første året.

Proposal 9
Proposed
by
IW Club of
Patra
Europea
D 247
Greece

Page 12
2) The International Governing Body is to be
elected as follows
A Officers
D Constitution Chairman

Nomination
Second by Delete the phrase” of a National Governing Body” from the
IW Club of first and fifth line of the paragraph
GrazUhrturm
To read: A District Committee may nominate a member
D 192
suitably qualified for the office of Constitution Chairman.
Austria &
Members may accept nomination only from District Committee
Czech Rep of which they are members.

MOTIVATION:
Members who have served in all District Offices, have been
elected National Representative and additionally elected as
IIW Governing Body Members are sufficiently qualified to have
the right to be nominated for the office of IIW Constitution
Chairman. Therefore the unfair distinction among Past IIW
Governing Body Members will not go on. Out of 35 countries
having the right to nominate for IIW Governing Body Members
(IIWBDs) only 16 can nominate for IIW Constitution Chairman.
This inequality must be corrected.

Side 12
2) Det internasjonale styret bør velges som følger
A Arbeidsutvalgets medlemmer
d) Lovkomiteens leder
Nominasjon
Slett setningen “i et nasjonalt råd” fra den første og femte
linjen av dette avsnittet.
Skal leses slik:
Et distriktstyre kan nominere et velkvalifisert medlem som
Leder av lovkomiteen . Medlemmet kan kun akseptere en
nominasjon fra Distriktstyret i det distriktet hun selv er
medlem i.

BEGRUNNELSE:
Et medlem som har hatt alle verv I et distriktstyre, som også
har vært valgt som Nasjonal Representant og vært valgt inn I
det internasjonale IW-styret, er vel kvalifisert til å bli nominert
som leder av Lovkomiteen I det internasjonale styret. Derfor
kan ikke den urettferdige forskjellen blant tidligere
styremedlemmer fortsette. Blant tidligere styremedlemmer i
det internsajonale styret (IIWBDS), kan bare 16 av 35 land
nominere et medlem som Lovkomiteens leder. Denne
ulikheten må rettes opp.

Proposal
2) The international Governing Body is to be
10.
elected as follows:
Proposed
by IW Club D Constitution Chairman- Voting and tenure of
of
Office
Coimbatore
North
Delete the words “International Governing Body”
D 320
India
Insert shall be elected by postal vote, each club having the
right to one vote annually and may serve for a maximum of
Second by
three years.
IW Club of
Coimbatore
MOTIVATION
D 320
India
All the officers of the International Inner Wheel Executive
Committee are elected by the Clubs. The Constitution
Chairman is an Officer of the International Executive
Committee and is only right that the clubs be given the right to
elect the important officer.

2) Det intenasjonale styret velges som følger:
D Lovkomiteens leder. Avstemming og varighet
av posisjon.
Slett ordene “det internasjonale styret”
Sett inn: Skal velges per post, hver klubb har rett til å avgi
en stemme hvert år. Varigheten av vervet ikke lenger enn tre
år.

BEGRUNNELSE:
Alle medlemmene av det internasjonale styret
(Arbeidsutvalget) er valgt av klubbene. Lovkomiteens leder er
medlem av det internasjonale styret, og da er det bare
rettferdig at det er klubbene som skal velge et slikt viktig
medlem.

Proposal Page 14
11:
Election of the international Governing Body

Proposed
by
2:
IW National
Council
Belgium & Delete the paragraph “Canvassing that is asking for votes, is
FORBIDDEN whether by letter or by other means, and will
Luxem.
result in the disqualification of the candidate concerned”
Second by
MOTIVATION
IW D NZ
291
Forbid canvassing is not democratic. Each nominee has the
right to be more known by the membership and the members
have the right to know the nominees better. Even now with
social media it is very difficult to avoid canvassing. The
members are the best placed to judge the nominees.

Side 14
Valg av det internasjonale styret
2:
Slett: “Canvassing betyr å be om stemmer, det er forbudt
enten det er per brev eller på annen måte, og vil bety
diskvalifikasjon av den kandidaten det gjelder”.
BEGRUNNELSE
Å forby canvassing er ikke demokratisk. Enhver nominert
kandidat har rett til å bli mer kjent blant medlemmene og
medlemmene har rett til å bli kjent med de nominerte. Selv
nå med sosiale media, er det vanskelig å unngå canvassing.
Medlemmene er de beste til å bedømme de nominerte.

Proposal Pages 10 and 11
12
Proposed
by
D 31,
Norway
Second by
Nat.
Govern.
Body
Norway

THE INTERNATIONAL GOVERNING BODY
2. The International Governing Body is to be elected as follow:
A Officers:
a) President
b) Vice President

THE INTERNATIONAL GOVERNING BODY
2. The International Governing Body is to be elected as follow
A Officers:
a) President
Insert: The President takes office on 1 July. She is to serve 1
year only and cannot serve again in this office.
Delete the rest of the text under a)
Delete: Vice-President,
Insert: Vice-Presidents
Qualifications:
Must have served at some time as President of a National
Governing Body, or an international Board Director or a Board
Member or the International Treasure.
Nominations
A District Committee of a National Governing Body may
nominate a member suitably qualified for the office of VicePresident. Members may accept nomination only from District
Committees of the National Governing Body of which they are
members.

Side 10 og 11
Det internasjonale styret
2. Det internasjonale styret velges som følger:
A Medlemmer
a) President
b) Visepresident
DET INTERNASJONALE STYRET
2. Det internasjoanle styret velges som følger
A: Styremedlemmer
a) President
Sett inn: Presidenten begynner sitt år 1. juli. Hun innhar
dette vervet bare I ett år og kan ikke komme tilbake til dette
vervet.
Slett: resten av teksten under a)
Slett: Visepresident
Sett inn: Visepresidenter
Kvalifikasjoner:
Må ha vært president i et nasjonalt råd, eller Board Director
eller Board Member eller Internasjonal kasserer.
Nominasjon:
Et distriktstyre i nasjonalt råd kan nominere et medlem som
er vel kvalifisert til vervet som visepresident. Medlemmer kan
bare akseptere nominasjon fra distriktsstyret I det nasjonale
råd hvor de er medlemmer.

Voting:
Delete: The whole paragraph
Replace: The election takes place by the delegates at the
International Inner Wheel Convention every third year. The
candidates for the 1st, 2nd and 3rd Vice-President are elected at
the same Convention and may be candidates for each of the
three years. Each Club having the right to one vote for each
office held. HQ sending out names of the Candidates and their
visions 4 months prior to Convention.

Stemmegivning:
Slett: Hele avsnittet
Erstatt: Valget skjer på Convention hvert tredje år hvor alle
delegater stemmer. Kandidatene som står på valglisten som
1.,2. og 3. visepresident blir valgt på den samme Convention
og kan være kandidater for hvert av de tre årene. Hver klubb
har 1 stemme hver, for hvert verv. HQ sender ut navnene på
kandidatene og deres visjoner 4 måneder før Convention.

Tenure of Office:
Delete: The existing text
Replace: Vice-Presidents are to serve for 1 year only and
cannot serve again in this office. They will be part of the
Officers from the year of which they are elected, the 2nd VicePresident will be the IIWP in a Convention year. The President
and the 3 Vice-Presidents must not be members of Inner
Wheel in the same country or National Governing Body.

Vervets varighet:
Slett: Den eksisterende tekst
Erstatt: Visepresidenter er valgt bare for bare ett år og kan
ikke gjeninntre i dette vervet. De vil være en del av
Arbeidsutvalget for det året de er blitt valgt. Den 2.
visepresidenten vil være IIW President I et Convention år.
Presidenten og den 3. visepresidenten kan ikke være IWmedlem i samme land eller i det samme nasjonale råd.

MOTIVATION:
An Inner Wheel Convention is supposed to be the highlight of
Inner Wheel life. A grand election of future IIWPs will certainly
add to this feeling. As members we ought to know more about
our future IIW Presidents than we are doing today having only
a written vision accompanied by a pretty smile to judge from.
Members must be fully informed about what qualities the
candidates possess that enable them to be in charge of the
highest office in IIW. They must be prepared to answer
questions about their programme. This will create more
involvement and interest in taking part in Conventions and help
us shape a more predictable future. Let this be our gift for our
Centennial in 2024.

BEGRUNNELSE:
En Inner Wheel Convention er forventet å være
høydepunktet i et IW-liv. Et stort valg av fremtidige IIW
presidenter vil nok gjøre denne følelsen større. Som
medlemmer av IW bør vi få vite mer om våre fremtidige
verdenspresidenter enn det vi gjør idag. Vi har kun deres
skriftlige visjoner i tillegg til et pent ansikt å gå ut ifra.
Medlemmene har krav på å bli fullt informert om
kandidatenes kvaliteter som gjør dem skikket til å inneha
IIWs høyeste posisjon. De må være forberedt til å svare på
alle spørsmål vedr deres program. Dette vil øke
engasjementet og interessen for å delta på Convention og
hjelpe til å forme en mer forutsigbar fremtid. La dette være
vår hundreårsgave I 2024.

Proposal Page 9
13

Side 9:

The International Governing Body

Det internasjonale styret

Proposed
by
Nat.Gov.
Body
The
Netherland
s

2. The International Governing Body is to be elected as
follows.

2. Det internasjonale styret velges som følger

2A Officers

2A: Styremedlemmer

Side 10:
Vervets varighet:
Page 10
Presidenten innehar vervet i kun 1 år og kan ikke gjenvelges
Tenure of Office:
til dette vervet.
The President is to serve for 1 year only and cannot serve
Second by
Sett inn: I avsnittet side 10:
again in this office.
Past presidenten, presidenten, visepresidenten, kassereren
Add: In the paragraph “Page 10”: “The immediate Past
Nat. Gov.
og
Lovkomiteens leder må ikke være IW-medlemmer i
President, the President, the Vice-President, the Treasurer and
Body of
samme land eller i det samme nasjonale råd. De landene
the Constitution Chairman must not be members of Inner
Denmark
som har past presidenten, presidenten, visepresidenten,
Wheel in the same country or National Governing Body”: The
kassereren og Lovkomiteens leder kan ikke nominere andre
countries who have “The immediate Past President, the
kandidater til disse vervene i en periode på 5 påfølgende år.
President, the Vice-President, the Treasurer and the
Constitution Chairman cannot nominate another candidate to
BEGRUNNELSE:
this office within a period of 5 consecutive years.
Vi ønsker å utvide denne regelen til også å omfatte den
internasjonale kassereren og Lovkomiteens leder. Et land
MOTIVATION:
eller et nasjonalt råd skal ikke ha mer enn ett medlem I
We wish to extend this rule to International Treasurer and the
arbeidsutvalget i det internasjonale styret. Flere land kan
Constitution Chairman. A country or a National Governing
(derfor) ha et medlem valgt på høyeste nivå og delta i
Body should not have more than one of its members on the
administrasjonen
av Internasjonal IW. Denne
Executive Committee of International Inner Wheel. More
sammensetning av forskjellige skikker og opprinnelse bør
countries can have an officer elected at the highest level and
participate in administration of International Inner Wheel. This (også) gjenspeiles gjennom vår internasjonale visepresident,
president, kasserer og Lovkomiteens leder. Land som har et
kaleidoscope of different origins and customs should be
medlem i Arbeidsutvalget kan ikke nominere en annen
reflected by our International Vice-President, President,
Treasurer and the Constitution Chairman. Countries who have kandidat før det er gått 5 år. Dette for å gi andre IW land
mulighet til å delta I denne komiteen.
a member in the executive committee are not allowed to
nominate another candidate for 5 years in order to give a
chance to every IW country to participate in this committee.

Proposal
Page 29
14
Proposed
By
IW Club
Of
Lorenskog
D31
Norway

CHANGES TO THE CONSTITUTION 5. b)
Delete the last part of the paragraph starting with:

Side 29

ENDRINGER I LOVENE PKT 5. B
Slett den siste delen av dette avsnittet som starter med:

“Ethvert forslag som inneholder lignende innhold som er
“Any proposal containing similar subject matter to one
foreslått tidligere og har falt på to påfølgende Conventions vil
presented and defeated at 2 consecutive Conventions will not ikke bli akseptert på den kommende Convention, med unntak
be accepted for the following Convention, with the exception of av forslag som vedrører forandringer i medlemskap”.
Second by
proposed changes to membership”.
D 31
BEGRUNNELSE
Norway
MOTIVATION:
Sometimes a proposal is far ahead of time – it takes time to get
adjusted to it. When the second Convention shows a higher
number of votes in favour of it, then it is unfair to stop it and let
6 more years pass before it can be voted on again. Let`s move
with the time –not against it.

Noen ganger er et forslag forut for sin tid – det tar tid å venne
seg til tanken. Men hvis avstemmingen viser et høyere
stemmetall for forslaget på andre Convention, er det galt å
stoppe dette forslaget og la det gå 6 nye år før man kan
stemme over det igjen. La oss følge med i tiden – ikke jobbe
mot den.

Proposed
By
IW Club of
Auckland
East
District
NZ291
New
Zealand

Seconded
by
IWC of
Otautahi
Canterbury
D NZ297
New
Zealand

GENERAL MOTIONS
GENERELLE FORSLAG

GENERAL MOTION A
That a mandate be given to the International Governing Body
to oversee a process to select and confirm a new name for
International Inner Wheel. The new name to be presented at
Convention 2024 to recognise 100 years of Inner Wheel as it
moves into its next century of friendship and service.

MOTIVATION
International Inner Wheel will be celebrating 100 years of
friendship and service in 2024. This motion gives an
opportunity for International Inner Wheel to move into its next
century with a name more readily identifiable to both members
and the general public as to who and what our organisation
represents now and in the future. A name that will engage and
encourage young women to join one of the world´s
leading women`s voluntary service organisations that has
service and friendship as its cornerstone.

FORSLAG A
At det blir gitt et mandat til Det internasjonale styret til å
gjennomføre en prosess for å finne og bekrefte et nytt navn
på Internasjonal IW. Det nye navnet vil bli presentert på
Convention i 2024 for å markere IW sine 100 år, IW som da
går inn I et nytt århundre med vennskap og hjelpsomhet
BEGRUNNELSE
Internasjonal Inner Wheel vil I 2024 feire sine 100 år med
vennskap og hjelpsomhet. Dette forslaget vil bringe vår
organisasjon inn I et nytt århundre med et bedre navn, som
vil gjøre det lettere både for våre egne medlemmer og andre
å identifisere oss med hva vår organisasjon representerer nå
og i fremtiden. Et navn som vil engasjere og motivere unge
kvinner til å bli medlemmer i en av verdens ledende, frivillige
kvinneorganisasjoner som har hjelpsomhet og vennskap som
sine hjørnesteiner.

Proposed
by
IW Club of
Aotea
Auckland
NZ291 NZ

GENERAL MOTION B
FORSLAG B

That a mandate be given to the International Governing Body
to oversee a process to select and confirm a new emblem and
branding guidelines for International Inner Wheel. These are to
be presented at Convention 2024 for launching International
Second by Inner Wheel into its next century of service and friendship.
IW Club of
Slit Palmina MORIVATION:
191 Croatia In 2024 International Inner Wheel will be celebrating 100 years
as women in service which is an appropriate time to launch a
new brand identity. An opportunity to move the organization
forward to engage women of the future by having a logo that
reflects our future focused commitment to making a positive
difference in the world, whilst still recognizing our roots and
history. A new century – a time for new beginnings as women
in action sharing friendship through service as the world`s
leading voluntary service organisation.

At det blir gitt et mandat til Det internasjonale styret til å
gjennomføre en prosess for å velge og bekrefte et nytt
emblem og retningslinjer for merkevarebygging for
International Inner Wheel. Disse vil bli presentert på
Convention i 2024 for å føre (lansere) International Inner
Wheel inn I det neste århundre med hjelpsomhet og
vennskap.
BEGRUNNELSE:
I 2024 feirer International Inner Wheel sitt 100 års jubileum
som en kvinnelig service organisasjon, og dette er en
passende anledning til å lansere en ny identitet. En
anledning til å føre denne organisasjonen fremover og
engasjere kvinner for fremtiden, og ha en logo som
reflekterer vår fremtid, fokusert på våre forpliktelser for å
gjøre en positiv forskjell I verden, mens vi fremdeles
anerkjenner våre røtter og historie. Et nytt århundre – en tid
for en ny begynnelse, hvor kvinner I aksjon deler vennskap
gjennom hjelpsomhet som en ledende frivillig verdens
service organisasjon.

Proposed
by
IW Club of
Bruxelles
Renaissanc
e D 62
Belgium &
Luxemb.

GENERAL MOTION C

The finances of International Inner Wheel are thriving thanks to
an excellent financial management over the years. So the
yearly profits should be invested in publicity material, electronic
votes and so on. The profits from the previous year of
Second by Convention year should be used to organise the Triennial
convention which is the only International Inner Wheel event
IW D 62
Belgium & we have.
Luxemb.
MOTIVATION
The Clubs are encouraged to bestow all the money raised
during the year to their social works instead to hoard money. In
this way, International Inner Wheel should be the perfect
model. With such a financial support, more countries could be
interested to organise a Convention.

GENERELT FORSLAG C
Den finansielle situasjon I Internasjonal Inner Wheel er
blomstrende takket være en eksellent økonomisk ledelse
gjennom mange år. Derfor bør det økonomiske overskuddet
bli investert i reklamemateriell, elektronisk stemmegiving etc.
Overskudd fra tidligere Convention bør brukes til å
organisere Convention hvert 3. år, ettersom det er det eneste
offisielle Inner Wheel-arrangementet vi har.
BEGRUNNELSE.
Klubbene er oppmuntret til å gi alle pengene som de samler
inn gjennom året til deres sosiale arbeid i stedet for å samle i
lader. Her burde IIW være et perfekt forbilde. Med en slik
finansiell støtte kunne flere land være interessert I å
arrangere en Convention.

