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Sammendrag av beslutninger og diskusjoner
Pkt 5 Minutes previous Nordic Meeting on Island 18-20 september 2015
Gikk igjennom protokollen og det ble besluttet av en skulle gjøre et nytt forsøk på å samle inn
økonomiske data for å gi mulighet til sammenligning og samtidig få et overblikk over Inner
Wheel i de nordiske landene.
Pkt 6 Informasjon IW i Nordic countries
Danmark har gjennomført en forenkling av sine lover. De var fornøyd med resultatet så langt.
Antall medlemmer øker og en årspublikasjon trykkes hvert år – hva har hendt i året som gikk
Finland, tidligere hatt narkotikahund som hjelpeprosjekt, men ikke nu lenger. Man kan ikke
benytte prsjektet i markedsføringsøyemed. Ikke noe blad som trykkes.
Sverige rekrutterer bra, nærmere 200 nye medlemmer i fjor, mao flere enn alle medlemmene
på Island. To trykte publikasjoner: IW-Nytt som kommer 4 ganger i året/ og vår
informasjonsfolder. Magnetbokmerke – vårt nye hjelpeprosjekt.
Norge har IW-Nytt.- Utkommer 3 ganger per år. 40 nye medlemmer i fjor. Distriktene har
egne foldere til markedsføring. Besøk av IIW President Kapila Gupta.
Pkt 7 European Meeting in Ålborg 7.-10. september 2017
Deltagerne var veldig fornøyde med at Constitution Chariman Phyllis Charter from GB&I
deltok og ledet delen som omhandlet lovforslagene til Convention. Møtet satte ned to

komiteer – en angående oppløsning av klubber og en om guidelines for rekruttering. Disse
skal jobbe frem mot neste møte i Stavanger 2018.
Pkt 7b Rallies og meetings 2019
På European Meeting ble det besluttet at det skal arrangeres et Europeisk Rally i Rotterdam
i 2019. Dette store rally, åpent for alle land, skal kunne erstatte de mindre ralliene f. eks
Nordic Rally og andre rallies. Innbydelse vil bli lagt ut. De nordiske landene ønsket å
diskutere dette sammen og eventuelt beholde Nordisk Rally, men ikke i 2019.
Etter en meget omfattende diskusjon ble det besluttet følgende:




Nordic Rally legges på is til vi har fått mulighet for å vurdere erfaringene av å ha et
European Rally for alle land i Europa, hvorav det første holdes i Rotterdam i 2019.
I forbindelse med European Rally planlegges European Meeting 2019 for inviterte
nasjonalrepresentanter og vise nasjonalrepresentanter.
I direkte tilslutning til EM 2019 holdes på under en halv dag et effektiv Nordic Meeting
2019 på samme sted og for inviterte nasjonalrepresentanter og vise
nasjonalrepresentanter. Det er da Norges tur til å være leder og sette sammen en
agenda.

Ut fra økonomiske hensyn bedømmes denne løsning som meget fordelaktig. Nordic Rally
som holdes hvert tredje år, tiltrakk seg mange norske deltagere i skagen i 2016.
Pkt 8 Proposals and amendments to Convention 2018
De lovforslag som ble diskutert på EM ble ansett gjennomdiskutert og et par av dem trengte
amendments, og de ble fordelt på EM landene. Vi gikk gjennom det som det ble vårt ansvar
å gjøre noe med og skrev da forslag til amendments til #5 og #18 med forskjellige nordiske
land som forslagsstiller og som den som støtter forslaget. Forslagene sendes nå til IIW for
eventuell behandling og retur til alle klubber. Forslaget til #5 gjelder tolkning av uttrykket
”give advice” på engelsk og på #18 foreslår vi at to møter kan holdes årlig, men at ett av dem
skal være via Skype av økonomiske grunner.
Pkt 9 Convention 2018
Det ble nevnt at det arrangeres en reise fra Norge også. Autraliareiser er tilrettelegger.
Pkt 14

News from Global Project

HQ hadde i februar 2017 skrevet til alle NR og etterlyst forslag til nytt global project som skal
tre i kraft etter Convention. Finland foreslo ”Preventive Health”. Island, Norge og Danmark
foreslo et prosjekt meg utgangspunkt i Kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM). Sverige diskuterte
ikke spørsmålet.
På møtet diskuterte man prinsippet som talte for å ha et stort verdensomspennede prosjekt
og de fordeler som dette skulle kunne gi vårt ”image” og markedsføring spesielt med tanke
på rekruttering.
På IIW Board Meeting i oktober 2017 kommer spørsmålet opp og beslutning vil bli tatt.
Denne blir offentliggjort på Convention i Melbourne.

Sammendrag.
Vi var helt enige i vår beslutning om Nordisk Rally. Vi gjorde sammenligninger mellom
landene i forbindelse med IW-Nytt (blader), budsjett, organisasjon, hjelpeprosjekter ut fra
synsvinkelen hvordan pengene samles inn og hvilke prosjekt som velges. Møtet var veldig
effektivt med en meget god stemning.
Kopervik, 27. september 2017.
Liv Elin Broberg Lewin
Nasjonal representant 2017-2019

