Rapport fra det 11. Europeiske møte til Norsk Inner Wheel Råds
Distriktspresidenter og medlemmer
Sted: Ålborg, Danmark
Tid:

7.-10. september 2017

Deltagere:
Nasjonalrepresentanter, past nasjonalrepresentanter, vise
nasjonalrepresentanter, IIW Board Members og pas Board Members, distriktspresidenter (fra
land uten nasjonalt råd), fra Great Britain & Irland, FAMAT, Belgia&Luxemburg, Nederland,
Itaia, Hellas, Kroatia, Bulgaria, Østerike&Tjekkoslovakia, Sveits, Tyskland, Island, Finland,
Sverige og Norge.
Antall: 33 deltagere samt 17 medfølgende Outer Wheelers, som møtte opp og deltok på
privat basis og hadde et eget program

Diverse fra agendaen som kan ha interesse for Distriktspresidenter og
medlemmer.
Pkt.4 Convention Det fins en applikasjon med nyheter fra Convention. Kode: IIW2018
også går man inn på ”Ignite Event Portal”
Det arrangeres gruppereise til Convention fra Danmark: Benedikte Ehlers er ansvarlig. Fra
Norge. Kontakt Bjørg Kurszus;
Pkt 5 Lovforslag til Convention På forrige møte i Varese, Italia, diskuterte man de 19
forslagene til lovendringer fra Hellas, Nederland, Italia, FAMAT og Tyskland. Det var for å
sikre at lovforslagene var korrekte og gjennomtenkte. Resultat: noen lovforslag var klare til å
legges frem, mens andre vant ikke frem og noen måtte videreutvikles på en eller annen
måte.
I slutten av forrige år ble 19 ferdige lovforslag til Convention sent ut til samtlige
nasjonalrepresentanter for videreforsendelse til klubbene. Det er i tillegg et lovforslag som
bare berører klubber og distrikter uten nasjonalt Råd, og det skal ikke vi fra Norge stemme
over. Av disse 19 lovforslagene kommer de åtte første fra IIW Board og omhandler
forbedringer og mindre endringer. Lovendringer kan gjøres uten lovforslag og det er blant
annet at mulige medlemmer ikke trenger tilhørighet til Rotary.
De øvrige 12 lovforslagene – som er de virkelig interessante lovforslagene, kommer fra
distrikt og land i organisasjonen. Europa står for ti av disse og India for to lovforslag.
Forslagene viser vitalitet, interesse og et ønske om å drive organisasjonen fremover og uten
disse lovforslagene skulle Convention være ganske uinteressant og lede til stillstand i
organisajonen.
På EM deltok lederen av Lovkomiteen i IIW, Phyllis Charter – og av den grunn fikk vi vite at
det ville komme admendments utover høsten og i god tid før fristens utløp. Spesielt gjelder
dette lovforslag #13 om media manager, der lovforslaget, slik det foreligger, kan bli en
snarveg til å bli IIW President. Kandidat til posten har ikke noen spesiell bakgrunn i IW uten
at vedkommende blir Media Manager og kan etter to år i the Excecutive være kandidat til
IIWP. Her kommer det altså et admenments – et tillegg – til lovforslaget innen fristen. #18 er

også interessant – antallet Board Meetings – for det ble påpekt at et Boardmøte med 16 BD
og the Excecutive koster ca. £25000, dvs ca. en kvart million kroner.
Pkt 6 Presentasjon Sweden ”Strategy to avoid disbandment”. Strategi for å unngå
oppløsning av klubber. Sverige er det landet som har jobbet lengst med dette og NR delte
sine tanker med forsamlingen. På samlingen ble det nedsatt en gruppe bestående av Norge
(SHM), Nedland, Island og Sverige, med Sverige som leder. Sverige foreslo deretter at
rekruttering, den andre siden av samme sak, burde få sin egen gruppe. Det ble nedsatt en
gruppe bestående av Bulgaria, Nederland, Kroatia og Norge med NR fra Norge som leder.
Gruppene skal legge frem sine forslag på neste EM i Stavanger.
Pkt 7 Presentasjon Sissel Michelsen, past BD, Norge ”European Meeting a Source of
Information or a Source for Communication”. Sissel gjorde et tilbakeblikk og så deretter
videre fremover og foreslo at EM skal sørge for at vi i IIW ender opp med et stort felles
prosjekt, noe som gjør at vi synes og ikke at en annen organisasjon profiterer på vår innsats.
Pkt 8 Presentasjon av Gabrielle Schrûmpf, BD, Østerrike ”European Think Tank”. Emnet
ble behandlet på forrige møte i Varese og Gabrielle har i løpet av året etterlyst ideer og
tanker og ikke minst personer som vil gjøre noe. NR Sverige foreslo at ”vårt image” burde
være det som vi snakket om. Det forslaget var det interesse for og vi venter nå i spenning på
hvordan Gabrielle går videre.
Pkt 10 Development i countries Alle land hadde blitt bedt om å presentere utviklingen i sitt
land. Norge bidro med sitt budskap, 3 oppløste klubber og kun 1369 medlemmer. Denne
saken bør sees i sammenheng med punkt 6, for der tok man tak i problemene som var
ganske felles for alle. Spennende hva som skjer frem til EM i Stavanger.
Pkt 12 Open forum









Båttur på Donau. 23.-26. oktober 2018. Veldig populært. Bare 20 lugarer tilgjengelig.
Reisen går Wien-Budapest T/R
Europea clubs- Det fins ca. 15 rundt om i Europa og også dette ble diskutert i
Varese. Europea skal være en vanlig IW-klubb med vinkling mot yngre personer og
internasjonal forståelse.
Europeisk Rally. Allerede i Varese ble denne saken tatt opp og på dette EM ble det
presentert at 13.-15.september i 2019 i Rotterdam, vil man arragere et Europeisk
Rally. Da håper man at de ulike små Rallies rundt om i Europa vil ta en pause for å
være med å få til et Europeisk Rally. Det var meget postiv reaksjon på dette-. De
Nordiske landene hadde svart, men var ikke helt klare på om Nordisk Rally vil bli lagt
ned. Dette vil bli diskutert på Nordisk Møte i Helsinki senere i måneden. På det nye
Europeiske Rally regner arrangøren med ca. 500 deltagere.
Kandidat til IIW President Phillis Charter meddelte at hun er kandidat til vervet. Vi
ønsker at organisasjonen skal være transparent, og håper det ikke kommer flere
kandidater fra Europa samtidig igjen.
Europeisk Møte 2018 Skal være i Stavanger, Norge 6.-9- september 2018 og da
feirer EM 30 år. Norge vil forhåpentligvis representeres av Nasjonalrepresentanten.

Det var et veldig interessant og informativt møte, spesielt for meg som ikke har deltatt verken
på Rally, Nordisk møte eller Europeisk møte tidligere. I vårt budsjett er det ikke satt av
midler til EM og av den grunn reiste jeg på egen regning - sammen med min mann

som deltok som Outer Wheeler og hadde en flott opplevelse som frister til gjentagelse.
Det er kjekt å møte kolleger fra nær og fjern. Stemningen var god og møtene var veldig
meningsfulle. For å kunne delta helt og fullt og bidra i diskusjoner og fort kunne
fremføre sine synspunkter, kreves det gode engelskkunnskaper. Outer Wheelers øker
i antall for hvert år og de hadde givende dager og bidro om kvelden med gode
historier og god latter.
Kopervik, 20. september 2017
Liv Elin Broberg Lewin

