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Brugs- og læse vejledning 

Formålet med denne Håndbog for Inner Wheel Danmark er at samle alle vedtægter og vejledninger 
m.fl. på ét sted. Der er mange brugere, som har haft problemer med at finde de gældende 
dokumenter, idet noget har ligget på IW Danmarks hjemmeside, noget på distriktets og andet på 
klubbernes hjemmesider.  

Der er links på alle linjer i indholdsfortegnelsen, så dobbeltklik på den ønskede linje, hvor du vil hen. 

Vigtigt: PRINT IKKE håndbogen, som indeholder en del links til andre dokumenter på 
hjemmesiden. Brug den elektronisk. Hvis behov kan enkelte afsnit eller sider printes. 

Plads til interne regler 
Plads til egne interne regler for klubber, distrikter og nationalbestyrelse er indsat som afsnit Ab 
(klubber), Bb (distrikter) og Cb (national).  

Det foreslås at der indsættes et link her til distriktets / klubbens egen hjemmeside, og placerer egne 
interne regler ( det der gøres anderledes end beskrevet her i bogen) Landswebmaster og 
distrikternes it-konsulenter vil være behjælpelig med dette. 

Hvor finder du håndbogen? 
IW håndbogen ligger på Inner Wheel Danmarks hjemmeside på den interne side bag login.  

Redaktionen har valgt at linke fra håndbogen til vedtægter, Constitution og brugsvejledninger, idet 
de vil fylde uhensigtsmæssigt meget i håndbogen. 

Hvordan finder du rundt i håndbogen? 
IW håndbogen er lavet som ét sammenhængende dokument.  

Ændringer og rettelser 
Forslag til ændringer og rettelser kan altid sendes til din pastdistriktspræsident. 

Vi håber, I får glæde af IW håndbogen. 

 

Persondataforordningen 

 
Forretningsgang vedr. behandling af medlemsoplysninger i Inner Wheel Danmark 

 
a. Hvilke personoplysninger behandles i Inner Wheel Danmark? 
Ved indmeldelse underskriver medlemmet en formular, der indeholder navn, adresse, 
telefonnummer og gerne fødselsdato og mailadresse. De afgivne oplysninger benyttes kun til 
udførelse af Inner Wheels aktiviteter. 
Medlemmet skriver samtidig under på, at situationsbilleder må benyttes på Inner Wheel Danmarks 
hjemme- og facebookside, medmindre medlemmet direkte giver besked om, at billederne ikke 
lægges offentligt ud. Portrætbilleder må kun lægges på Inner Wheel Danmarks, distrikternes og 
klubbernes interne hjemmesider, medmindre medlemmet giver samtykke til placering af billedet på 
den åbne side. 
 
b. Hvem har ansvar for vedligeholdelse af medlemskartotek 
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Medlemmet har selv ansvar for at de afgivne oplysninger er korrekte og giver 
klubsekretær/klubkasserer besked ved ændringer. 
Medlemsregistrator sørger for at medlemmet ikke er opført i vort medlemskartotek efter udtræden 
eller dødsfald. Dette sker uden ophold.  
 
c. Behandling af indmeldelsesblanketter 
De underskrevne indmeldelsesblanketter opbevares i klubben, der sørger for betryggende 
opbevaring og destruktion ved udmeldelse, således at Inner Wheel Danmark opfylder reglerne i den 
nye Dataforordning. 
 
d. Arkivering af samtykkeerklæringer 
Underskrevne samtykkeerklæringer (underskrevet af de bestående medlemmer ved 
Dataforordningens ikrafttræden) opbevares på betryggende vis i klubberne indtil medlemmet udgår 
eller dør, eks. ved påsætning af sikkerhedskode på dokumentet. 
  
e. Sikkerhedsbrud – anmeldes til datatilsynet inden 72 timer 
Dog kun hvis der er sikkerhedsrisiko for de registrerede personer. 
 

Facebook 

Inner Wheel Danmarks overordnede formål med brug af Facebook: 

- Nyhedsformidling. 

- Deling af klubbernes gode historier. 

- Invitation til møder med offentlig adgang og interesse.  

- Synliggørelse af Inner Wheel. 

Inner Wheel Danmarks Facebook side og Facebook gruppe er begge offentlige. 
(www.facebook.com/Innerwheeldanmark) 

Det betyder, at alle kan se vores opslag og ”synes godt om”. Det er derfor vigtigt at bruge siden 
rigtigt, være varsom med sine opslag og sørge for, at de skaber værdi for læseren. 

Ansvarshavende/Administratorer: 

Er nationalpræsident/distriktspræsident/klubpræsident, Landswebmaster/distrikternes IT-
konsulenter/klubwebmaster og Nyhedsredaktør. 

Den til enhver tid siddende nationalpræsident er sammen med Presseansvarlig/Nyhedsredaktør 
journalistisk hovedansvarlig for indhold og forbeholder sig ret til at få slettet/redigeret opslag, der 
ikke er i overensstemmelse med Inner Wheel Danmarks interesser. (Jfr. Generelle regler IIW)  

Målgruppe: 

- Inner Wheel Danmarks medlemmer  

- Potentielle nye medlemmer   

HUSK 

Opslag skal være i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen 2018. 

Se link: Persondataforordningen  

http://www.facebook.com/Innerwheeldanmark
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Distrikter og Klubber: Facebook-grupper/sider: 

Distrikter/Klubber kan have en facebookgruppe/side udover Inner Wheel Danmarks offentlige 
facebookside.  Navnet skal være et andet end ”Inner Wheel Danmark” og alle bør være 
opmærksomme på, at information om Inner Wheel er i overensstemmelse med IIW`s regler.  

Se mere på landssidens interne side > Constitution > generel information > Facebook og sociale 
medier. 

For distrikternes facebookgrupper/sider har Distriktspræsidenten og IT-konsulenten det 
overordnede ansvar.  

For klubbernes facebookgrupper/sider har Klubpræsidenten og klubwebmaster det overordnede 
ansvar.  

Det er præsidentens ansvar at sikre, det er de rette personer, der har administrationsrettighederne.  

Præsidenten har mulighed for at få hjælp fra udvalgte medlemmer.  

 

A. Klubberne 

Aa. Klubvedtægter 

Link til Klubvedtægter for Inner Wheel klubber. Grundvedtægter holdes i PDF fil, for ensartethed på 
landsplan  

 

Ab. Klubbens interne regler 

Her kan den enkelte klub indføre interne regler om f.eks. 

- Hvordan bestyrelsesvalg foregår 
- Hvordan årets program fastsættes 
- Hvad der gives opmærksomhed til  
- Kontingent og andre beløb 

Ellers indsættes her et link til klubbens interne vejledninger på  egen hjemmeside, som ved 
klubvedtægter 

 

Ac. Vejledning for klubbestyrelsesposter 

1. Klubpræsident 

Præsidentkæden forsikres under ens egen indboforsikring efter aftale med forsikringsselskabet. 
Præsidentkæden må først bæres fra 1. juli og bæres ved møder i egen klub; desuden ved besøg i 
andre klubber eller deltagelse i internationale, nationale og distrikts møder, samt ved stævner, 
konferencer og kongresser. 

Præsidenten bør gennemgå Håndbog for Inner Wheel Danmark, specielt afsnit A med bestyrelsen 
på første bestyrelsesmøde. 

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/2016-17/Klubvedtaegter_2017.pdf
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Præsidenten holder sig orienteret fra hjemmesider, såvel internationalt som nationalt og på 
distriktsplan. Herunder referater fra nationalbestyrelsesmøder (www.Innerwheel.dk) og 
dagsordner/referater fra distriktsbestyrelsesmøder (distriktets hjemmeside). 

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der 
vedrører klubben, behandles på både bestyrelses- og et klubmøde. Det er vigtigt at huske, at høre 
klubmedlemmernes holdning til de forslag og valg, der kommer i årets løb. 

Præsidenten orienterer om alt, hvad der foregår inden for Inner Wheel i såvel bestyrelse som 
klubregi. 

Klubmøders indhold aftales i god tid, så de kan lægges ud på såvel klubbens som på Inner Wheel 
Danmarks hjemmeside. Ansvaret for klubmøder kan overgives til udvalg. 

Klubbestyrelsen bør seriøst overveje, om der er medlemmer i egen klub, der har lyst til at deltage i 
distriktsbestyrelsesarbejdet. Forslag til posterne i distriktsbestyrelsen er meget velkomne. 

Hold gerne distriktsbestyrelsen underrettet om: Invitationer, charterfester, jubilæer, intercitymøder 
og andre særlige arrangementer. 

Præsidenten bør overveje, hvad netop hendes klub kan gøre for at fremme samkvemmet og 
samarbejdet mellem klubber i distriktet og tage initiativ til fælles aktiviteter. 

 

2. Vicepræsidenten  

Skal bruge dette år til at sætte sig godt ind i, hvad præsidentposten indebærer, samt være 
behjælpelig med at løse opgaver ad hoc. Husk at deltage i dit distrikts instruktionsmøde. 

Vicepræsidenten holder sig orienteret fra hjemmesider, bl.a. referater fra nationalbestyrelsesmøder 
(www.Innerwheel.dk) og dagsordner/referater fra distriktsbestyrelsesmøder (distriktets 
hjemmeside). 

Vicepræsidenten har ansvaret for at aftale klubbesøget med vicedistriktspræsidenten. 

Der aftales, hvornår besøget skal finde sted, og hvor lang tid hendes indlæg varer, samt om der 
skal være yderligere arrangement, og om klubben har specielle emner at diskutere – også ved et 
evt. formøde. Det vil være en god idé, hvis det kan lade sig gøre, at afholde disse møder så tidligt 
på året som muligt. Distriktspræsidenten er klubbens gæst, og klubben afholder derfor fortæring for 
sin gæst. 

Særlige opgaver kan tilknyttes posten i den enkelte klub, se interne regler. 

Vicepræsidenten kan træde i præsidentens sted. 

 

3. Pastpræsidenten 

Pastpræsidenten tager initiativ til at finde evt. nye medlemmer og organiserer nye medlemmers 
integration i klubben.  

Ellers er det hendes opgave at støtte og vejlede præsidenten. 

Pastpræsidenten kan træde i præsidentens sted 

http://www.innerwheel.dk/
http://www.innerwheel.dk/
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4. Sekretær 

Som nyvalgt sekretær bør du deltage i dit distrikts instruktionsmøde. 

Til brug for den åbne side på www.Innerwheel.dk: 

Alle møder i klubben skal indberettes.  

Kvartals/årsprogram indberettes til IT konsulent, som efterfølgende sender det samlet til 
Landswebmasteren, som lægger de 5 distrikters programmerne på Dansk Inner Wheels 
hjemmeside, så de kan ses ved klik på Danmarkskortet. Skemaerne indsendes senest den 
20. i månederne juli – september – december og marts. 

Desuden kan klubberne bruge den blå bjælke ”Mødekalender” på den interne side.  

Månedsbreve 

Månedsbreve lægges på nettet 6-8 dage efter klubmødet. Hvis klubben holder lukket i juli måned, 
skal brevet i august hedde nr. 1-2 

Månedsbreve må ikke indeholde: 

- Hvem klubben vil stemme på til distriktsbestyrelsen, nationalkasserer, vicenational 
præsident og IIW Officers (International Inner Wheel), samt opslåede stillinger. 

- Hvilket projekt klubben stemmer på til Årsindsamlingen (når distriktet har ansvaret for 
Årsindsamlingen). 

- Distrikternes Inner Wheel-orientering og egoforedrag. 
- Medlemmernes egoforedrag. 

Foredragsholdere skal altid spørges, om man må referere deres foredrag. Det samme gælder for 
steder, man besøger – spørg om lov til at referere og beskrive. 

Artikler og lign. fra ugeblade, aviser og tidsskrifter: 
Disse må kun gengives, hvis der er indhentet tilladelse fra journalisten/avisen/bladet, da det ifølge 
loven om ophavsret ellers er forbudt og kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for 
klubben i form af et erstatningskrav. 
 
Dagens digt: 
Det samme er gældende for digte og lignende. Der skal indhentes tilladelse fra forfatter eller forlag. 
(Hvis forfatteren er død for mere end 70 år siden, må man dog gerne gengive det, da copyright-
rettigheden så er slut.) 

Distribution af månedsbreve 
Månedsbrevet lægges på Inner Wheel Danmarks hjemmeside, bag login. 
Månedsbrevet kan sendes på mail til klubbens medlemmer, til medlemmer uden e-mail sendes 
månedsbrevet pr. Post, eller uddeles af sekretær. 
Til venskabsklubber og naboklubber samt tilhørende Rotary klubber efter aftale. 

Månedsbrevgennemgang – regler herfor er helt op til klubbens eget ønske. Alle månedsbreve ligger 
til rådighed på www.Innerwheel.dk bag login. 

Vigtigt: 

Af hensyn til arkiveringen bedes månedsbrevene navngivet med angivelse af år, f.eks. som følger 

http://www.innerwheel.dk/
http://www.innerwheel.dk/
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2017-18_mb0102.doc 
2017-18_mb03.doc 
2017-18_mb04.doc 
o.s.v. 

Se Vejledning for klubsekretærer i upload af månedsbreve på IW DK`s hjemmesides interne side. 
 
Formularer: 

Alle formularer ligger på Inner Wheels interne side, www.Innerwheel.dk - findes ved klik på blå 
bjælke ”Formularer” i højre side af skærmen. 
Ved at benytte formularerne på hjemmesiden bliver disse automatisk sent til hhv. 
medlemsregistrator, distriktskasserer og distriktssekretær. 
Husk: Hvis man vil have kopi til eget brug, skriv da ud før der trykkes ”SEND” 

Læs dem grundigt og overhold indsendelsesfristen. 

Formular 2: Registrering af kommende bestyrelse/Rettelse af kluboplysninger/ 
Registrering af ny klub. 
Denne formular skal indsendes umiddelbart efter klubbernes valgmøde i februar, og senest 1. 
marts. Rettelse af kluboplysninger og registrering af ny klub kan ske hele året. 
 
Formular 3: (kassereren) Udmeldelse, Overflytning, Dødsfald. 
Denne formular indsendes snarest muligt efter et medlems udmeldelse, overflytning eller dødsfald. 
 
Formular 4: (kassereren) Indmeldelse af nyt medlem. 
Denne formular indsendes snarest muligt efter en medlemsoptagelse, men først efter optagelsen. 
Optagelsesformularer købes hos distriktskassereren. 
 
Formular 5: (kassereren)Bestilling af udenlandske publikationer og Directory. 
Denne formular sendes senest 1. marts. 
Send via hjemmesiden til distriktskassereren. 
Betaling sker efter opkrævning fra distriktskassereren 

Æresmedlem: Oplysninger fremsendes via mail til Inner Wheel Danmarks medlemsregister. 

Æresmedlemsbevis kan købes hos distriktskassereren i distrikt 44 

 

Indberetning af ny sekretær til IIW databasen. 
 

Distriktssekretær eller IT-konsulent indberetter klubbernes nye sekretærer til IIW’s database 
inden 1.maj. Klubsekretæren oplyser ovenstående om navnet på den nye sekretær samtidig 
med indberetning på hjemmesiden senest 1. marts (se ovenfor vedr. Formular 2). 

Lukning af klub: 
Charterbrev sendes til nationalpræsident. 

Præsidentkæde kan evt. afleveres til lokalt arkiv. 

 

It-koder – passwords: 

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Vejledninger/Vejledninger%202019/Vejledning%20%20i%20at%20uploade%20m%C3%A5nedsbreve.pdf
http://www.innerwheel.dk/
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Alle medlemmer har/får et brugernummer, tildeles ved optagelse, - det står i medlemsregistret og i 
medlemsapp`en – synligt for alle. Password tildeles ligeledes ved optagelse, det anbefales at 
medlemmet ændrer dette til et selvvalgt password.    

Disse bruges til adgang på de interne sider hvor der bl.a er mulighed for rettelser af egne data i 
medlemsregistret, hvilket det enkelte medlem selv er ansvarlig for altid er korrekt. Bruges også til at 
hente medlemsapp`en ned på sin telefon.  

Klubwebmaster er behjælpelig ved problemer med disse. 

Frist for rettelser er 30. maj af hensyn til et opdateret medlemsregister inden årsskiftet. 

 

5. Klubkasserer 

Som nyvalgt kasserer bør du deltage i dit distrikts instruktionsmøde. 

Kassereren har ansvaret for klubbens økonomi. Ved overtagelse af posten udsteder 
klubbestyrelsen en fuldmagt, der sendes til klubbens pengeinstitut, sammen med klubbens 
vedtægter 

Kontingentet til distriktet forfalder 1. september. Betaling sker efter opkrævning fra 
distriktskassereren. 

For nye medlemmer optaget i perioden 1. juli til 31. december betales fuldt kontingent. 
For nye medlemmer optaget i perioden 1. januar til 31. maj betales halvt kontingent. 
For nye medlemmer optaget i juni måned betales intet kontingent. 

Husk at nye medlemmer optaget på julemødet skal betale fuldt kontingent! 

Medlemmer på orlov – ingen kontingentfritagelse til distriktet, Inner Wheel Danmark og International 
Inner Wheel. 

Kontingentet dækker: 

1. Kontingent til International Inner Wheel (Cap Fee) 
2. Kontingent til Inner Wheel Danmark  
3. Kontingent til afholdelse af landsmødeomkostninger (Per capita) 
4. Eventuelt andre beløb distriktsorienteret. 

Derudover betales for medlemsbøger samt til Årsindsamlingen. 

Distriktskassereren udsender faktura til klubbens kasserer efter modtagelsen af indmeldelse af nye 
medlemmer. 
 
For at undgå at betale kontingent for næste IW år, skal udmeldelser være medlemsregistrator og 
klubkassereren i hænde senest 30. juni. 

Betaling for Medlemsbøger, Directory, udenlandske publikationer og IT-administration 
opkræves af distriktskassereren sammen med distriktskontingentet. 

Distrikts- og landsmøde på Nyborg Strand i oktober: 
Tilmeldingsskema udfyldes på nettet, og betaling overføres som anvist. 
Hver klub hæfter økonomisk for de tildelte værelser. 
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Forårsdistriktsmøde i marts: 
Tilmeldingsskema udfyldes og betaling overføres som anvist. 

Rejseudgifter afholdes af distriktet vedrørende distrikts- og landsmøde i oktober. Beløbet overføres 
via Netbank til egen konto. Formular til dokumentation af rejsegodtgørelse findes på distriktets 
hjemmeside sammen med øvrige papirer vedr. det pågældende møde – afleveres på mødet eller 
indsendes senest en uge efter mødet.  

Distrikterne kan have forskellig procedure for, hvilke møder der betales transport til. Se dit Distrikts 
vejledning under Bb. 

Inner Wheel Danmarks Årsindsamling se link Ci - Årsindsamling 

Beløb til Årsindsamlingen indbetales sammen med det øvrige kontingent efter opkrævning fra 
distriktskassereren. 

Inner Wheel Danmarks håndbog, samt dit distrikts interne regler hentes på nettet. 

Hos distriktskassereren fås: 
Ekstra medlemsbøger – købes til dagspris 
Optagelsesformularer – købes til dagspris 
Et udvalg af emblemer – så længe lager haves ellers bestilles på www.jef.dk  - besøg gerne deres 
hjemmeside og se det store udvalg af Inner Wheel artikler. Vinderup Inner Wheel Klub forhandler 
også navneskilte. 

Et æresmedlemsbevis kan bestilles hos distriktskassereren i distrikt 44. 

 

6. ISO (International Service Organizer) 

Som valgt ISO bør du deltage i dit distrikts instruktionsmøde. 

Det er vigtigt, at ISO er synlig både inden for og uden for IW klubben. 

ISO har fast taletid ved hvert møde. 

Inner Wheel Nyt og Årsskriftet 

Hver klub indsender 2-3 indlæg årligt. 

Inner Wheel Nyt 

DISO modtager skrevne indlæg, f.eks.: - Nyheder fra klubben - Spændende oplevelser - Tanker og 
meninger om IW – Andet. Artiklerne skal meget gerne ledsages af billeder i høj opløsning. 
Billederne skal medsendes i særskilt fil (i jpg format.) 

Nekrologer optages ikke i Inner Wheel Nyt eller Årsskriftet. 

Indlæggene bedes fremsendt løbende. Send ca. ½ A4 sides indlæg til DISO i dit eget distrikt. 

(Se DISO’s kontaktinformation på dit eget distrikts hjemmeside). 

Deadline: Der er ikke fast deadline. Så snart et indlæg er modtaget, bliver det redigeret og afleveret 
til redaktionen. Det bliver herefter optaget i Inner Wheel Nyt ved først givne lejlighed. 

Årsskriftet 

http://www.jef.dk/
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DISO modtager skrevne indlæg fra ISO og udvælger blandt disse indlæg/artikler til årsskriftet. 

Indholdet i årsskriftet bør være mindst 2 A4 sider pr. distrikt med en spændende fortælling fra 
distriktet, f.eks. en god historie fra en klub. Siden skal også indeholde 2-3 billeder i .jpg format.  

Redaktionen forsyner alle tekster med en kort tekst på engelsk, således at årsskriftet også kan 
bruges udenfor Danmark. 

Artiklerne skal indleveres til DISO inden 15. juni. 

Annoncering: 

Ud over artikler til årsskriftet påhviler det også ISO’erne at finde annoncører til årsskriftet. Dette 
arbejde skal ske i tæt samarbejde med distriktets DISO og redaktionsgruppen 

Nationale annoncer - hermed menes annoncer, hvor annoncørerne er store og større virksomheder 
med landsdækkende kundekreds. DISO informeres om igangværende forhandling med potentielle 
annoncører. DISO er ansvarlig for koordinering mellem distrikterne. Så snart en annonce er tegnet, 
skal oplysninger sendes til redaktionsgruppen på e-mail: IWredaktoer@gmail.com  

Klubben modtager provision af tegnede annoncer. 

Rapporter der skal sendes til DISO: 

1. Første rapport om klubbens aktivitet i forbindelse med Inner Wheel dagen den 10. januar. 
Sendes senest 31. januar.  

2. Anden rapport om venskabsklubber, fadderbørn, velgørenhed samt evt. programmer for hele 
året. Husk at angive alle de beløb, jeres klub har bidraget med i det forløbne IW-år. Sendes 
senest 30. juni. 

Skemaerne til rapporterne kan findes på distriktets hjemmeside. 

Klubrelaterede opgaver som ISO skal varetage: 

Støtteprojekter: 

Der bør generelt følges op på støtteprojekter, hvortil klubben har givet penge, med jævne 
mellemrum. 

Fadderskaber:  

Korrespondance læses op ved møderne. Følg op og undersøg, om klubbens støtte kommer det 
rigtige sted hen. Følg med i fadderskabsbørnenes opvækst, alder og uddannelse og fortæl herom. 
Lav en ISO mappe med indholdet fra fadderbørn og tag mappen med til møderne. Informer via mail 
og klubbens hjemmeside. 

Hjælpeprojekter – velgørenhedsarbejde:  

ISO kan være med til at oprette hjælpe-/støttegrupper.  

Markedsføring:  

Har klubben et PR-udvalg, er ISO født formand for dette. Efter landsmødet i oktober, hvor 
Årsskriftet udleveres, er ISO ansvarlig for, at alle medlemmer får et eksemplar. En del af de 
overskydende eksemplarer gives til gæster og foredragsholdere, eller placeres fx på biblioteker, 
lægeklinikker, o. lign. steder.  

mailto:IWredaktoer@gmail.com
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Klubbens kommunikation til de lokale aviser og det omgivende samfund påhviler ligeledes ISO.  

Intercitymøder – fællesmøder: 

Kontakt andre Inner Wheel klubber og Rotary klubber og hold fællesmøder. Større møder giver en 
mulighed for gode foredragsholdere. Byg en tradition op om fællesmøder i jeres område.  

Kontakt:  

Hold eventuelt kontakt til de Inner Wheel-medlemmer, som har meldt sig ud på grund af alder eller 
sygdom. 

Hold kontakt med andre ISO`er. Det er meget nemmere at lave et Intercitymøde eller andet 
arrangement, hvis vi kender vores naboklubber. 

Venskabsklubber i Danmark: 

Overvej muligheden for venskabsklubber i Danmark og eventuelle fælles udflugter. ISO er 
medansvarlig for oprettelse og kontakt til venskabsklubber. 

Rotary: 

Deltag aktivt i arbejdet med ungdomsudveksling, GSE besøg, camps, Ryla – der alle er projekter, 
som Rotary arrangerer. 

Internationalt relaterede opgaver: 

Venskabsklubber i udlandet. Der kan udveksles breve/mails, hvor begge klubber fortæller om 
forskellige programmer eller andre oplevelser.  

Nordisk Rally: 

Et nordisk møde, som foregår hvert 3. år. Det åbner mulighed for udveksling af erfaringer samt 
diverse forskellige kulturelle oplevelser. I 2019 afholdes som forsøg Europæisk Rally i stedet. 
Derefter tages stilling til fortsættelse af Nordisk Rally. 

Convention: 

Inner Wheels verdensgeneralforsamling (Convention) afholdes hvert 3. år. Mødet giver indblik i, 
hvordan forholdene er for Inner Wheel i andre lande, og hvorledes Inner Wheel kan bidrage til 
international forståelse. Næste Convention er 3.-7.marts 2021 i Jaipour, Indien. 

ISO træf: 

Distriktet vil tilstræbe, at der hvert år bliver holdt et ISO træf for nye og gamle ISO’er. Dette møde 
skal være til hjælp og inspiration samt give mulighed for at lære de andre ISO’er i distriktet at 
kende. 

 

Indsamlinger af brugte ting 

Brugte frimærker kan afleveres ved landsmødet til Rønde IW eller sendes til Maja Nissen, Kaløvej 
6, 8410 Rønde, tlf.4010 0555.  

Dåseringe på Projekt Dåseringes hjemmeside, www.daaseringe.dk vises der oplysning om 
opsamlingssteder. 

http://www.daaseringe.dk/
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Briller, se oplysning om afleveringssted på dit distrikts hjemmeside.  

 

7. Klubmester 

Klubmesteren er ansvarlig for alt det praktiske omkring mødeafviklingen, se klubbens 
interne regler. Desuden varetager klubmester sammen med webmaster eller sekretær 
opdatering af mødekalenderen til hjemmesiden. 

 

8. Øvrige poster 

I nogle klubber er der f.eks. en 2. sekretær. Klubbens webmaster kan være medlem af bestyrelsen, 
men behøver ikke at være det - se klubbens interne regler 

 

Ad.  Vejledning for personer tilknyttet klubbestyrelsen 

1. Klub Webmaster 

Max 4 år, dispensation kan gives. Se i øvrigt egen klubs interne regler. 

 Skal sørge for opdatering af klubbens hjemmeside, at links virker, at persondata kun står på den 
interne side, så den lever op til Persondataforordningen.  
 

 Bør opdatere klubhjemmesiderne mindst en gang om måneden. For at kunne gøre dette har 
hun adgang til redigeringssystemet af egen klub. Fratages ved ophør af sin post. Der kan være 
2 på posten i en klub. 

 

 Opfordres til at deltage i sit distrikts web-træf, hvis hun har problemer med opdatering af 
hjemmesiden. Men også gerne med henblik på videreudvikling af hjemmesiden. Nyvalgt 
webmaster bør deltage i sit distrikts instruktionsmøde. 

 

 Bør deltage i klubbestyrelsesmøder for at sikre bedst muligt samarbejde/vedligeholdelse af 
hjemmesiden (er dog uden for bestyrelsen og har ikke stemmeret) 

 

 Skal være klubbens medlemmer behjælpelig med brugen af klubbens, distriktets og Inner Wheel 
Danmarks hjemmeside samt med medlemskoder, opretning af Medlemsapp og opdatering af 
Medlemsregisteret.  

 

 Kan være den ansvarlige for at lægge klubbens månedsbreve ind på IW Danmarks hjemmeside 
samt kan opdatere Mødekalenderen efter aftale med sekretæren. 

 

 Skal til en hver tid bede om hjælp ved spørgsmål samt ved problemer med/manglende 
opdatering af hjemmesiden fra sit distrikts IT-konsulent, så klubbens hjemmeside altid fremstår 
præsentabel og opdateret - som minimum skal den åbne side være opdateret. 

 

2. Øvrige poster 
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Se klubbens interne regler. 

 

Ae. Vejledning for arrangerende klub 

1. Forårsdistriktsmøde. 

Mødet afholdes i marts måned.  

Klubberne i distriktet arrangerer mødet på skift iht. aftalt turnusordning, se dit distrikts interne side. 
Senest i august året før kontakter distriktspræsidenten værtsklubben for at aftale dato og sted for 
mødet. 

Forårsdistriktsmødet planlægges af værtsklubben i samarbejde med distriktspræsidenten. 
Værtsklubben udarbejder forslag til program og indhold, som aftales med og godkendes af 
distriktspræsidenten. Distriktssekretæren sender indbydelsen sammen med dagsorden til klubberne 
i slutningen af januar. 

Klubsekretær refererer klub- / intercitymødet og distriktssekretær refererer 
forårsdistriktsmødet. 

Stedet, hvor mødet afholdes, skal opfylde betingelserne for afvikling af mødet mht.  

- Antal forventede deltagere. 
- Lokalebehov 
- Sted til registrering af mødedeltagere 
- Hvor skal der drikkes kaffe og spises frokost 
- Mødelokale og it-udstyr, talerpult og ekstra mikrofon 
- Opstilling af borde og stole, isvand under mødet  
- Placering af distriktsbestyrelsen ved et bord foran de øvrige borde. 
- Særskilt bord til distriktets gæster og pladser til øvrige deltagere. 

Distriktssekretæren medbringer div. navneskilte, IW- flag, rollers og ekstra dagsordener. 

Se jeres eget distrikts interne vejledning, for øvrig information 

2. Distriktskædeoverrækkelse 

Arrangerende klub er den kommende distriktspræsidents klub. 

Inden distriktsbestyrelsesmødet i januar modtager distriktsbestyrelsen via vicedistriktspræsidenten 
besked om tid og sted for mødet. Kædeoverrækkelsen skal senest finde sted i juni. 

Indbydelsen og tilmeldingsskema sendes til distriktssekretæren senest 15. april, som senest 28. 
april udsender materialet til klubpræsidenter og klubsekretærer.  

Det understreges, at alle er velkomne til at festligholde dagen. 

Klubpræsidenten fremsender inden mødet en liste over klubbens inviterede gæster til orientering for 
distriktspræsidenten. Klubben betaler for egne gæster. 

De nye distriktsbestyrelsesmedlemmer er distriktets gæster og inviteres af distriktspræsidenten.  

Distriktet betaler for disse og evt. andre gæster inviteret af distriktspræsidenten. Gæster og 
distriktsbestyrelsen tilmeldes samlet af distriktskassereren. 
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Klubben udfærdiger deltagerliste og sender denne til distriktssekretæren, som videresender til 
klubberne. 

Mødelokale skal indeholde talerstol/pult med mikrofon. 

Distriktsbestyrelsen og distriktets gæster sidder nær talerstolen.  

Distriktsbestyrelsen sørger for fotografering af ny bestyrelse og ny distriktspræsident.  

Distriktskædeoverrækkelsen ledes af distriktspræsidenten, og den øvrige tid er klubbens 
arrangement. 

Se jeres eget distrikts interne vejledning, for øvrig information. 

 

3. Nationalpræsident kædeoverrækkelse 

Vejledning kan fås ved henvendelse til nationalpræsidenten. 

 

4. Landsmøde 

Vejledning for arrangerende klub. 

Se også den store vejledning Cf.1. 

Min. 1½ år forud 
Der nedsættes et landsmødeudvalg, som skal tage sig af bl.a. underholdning, fastlæggelse af tema 
osv. samt indgåelse af aftaler med sponsorer. 

Retningslinjerne fra Inner Wheel Danmark gennemgås på et optaktsmøde i landsmødeudvalget. 

Landsmøde året før 
Den arrangerende klub overdrager materiale til planlægning og afvikling af næste års landsmøde til 
den klub, der skal stå for landsmødet næste gang. 

Okt.-nov. 
Der kan evt. søges hjælp hos vicedistriktspræsidenten. 

Jan.-feb. 
Udvalget mødes med vicedistriktspræsidenten for drøftelse af/ orientering om arbejdsopgaverne: 

- Invitation (udarbejdes i henhold til information fra landsmødekoordinator om fastsatte tider 
for øvrige aktiviteter i løbet af weekenden). 

- Mødemapper 
- Vært ved modtagelse og festaften 
- Pynt af borde 
- Sanghæfte 
- Velkomsttale og 3 minutter 
- Underholdning 

Januar 
Besked fra distrikt og nationalbestyrelse om tilskud til klubben. 

Beløbene udbetales i august. 
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Inden distriktsbestyrelsesmøde i februar, sendes forslag til indbydelse til vicedistriktspræsidenten. 
Godkendes af distriktsbestyrelsen. 

Februar- Marts 
Klubben modtager fra landsmødekoordinator forslag til 3 menuer fra Nyborg Strand. 

Klubben vælger menu og giver besked til landsmødekoordinator.  

Blomster, hvide duge og servietter er inkluderet i menuprisen, men klubben kan i samarbejde med 
landsmødekoordinator aftale specielle farver. 

Klubben sender indbydelse (i udkast) til distriktsbestyrelsen pr. e-mail i Word-format. Sidste dato for 
indsendelse i marts aftales med vicedistriktspræsidenten. 

April 
Klubben modtager besked fra vicedistriktspræsidenten om godkendelse af/bemærkninger til 
invitation m.m. 

Juni 
Klubben sender den endelige invitation til distriktssekretæren senest medio juni.  

Ultimo september/primo okt. 
Klubben modtager fra landsmødekoordinator deltagerliste med bordnumre, som printes og 
medtages. 

Landsmødet Oktober 
Klubben er ansvarlig for at medbringe eventuelle mapper og sanghæfter til lørdag aften. 

Lørdag 
Mapperne tælles op distriktsvis og afleveres til indskrivningsbordene lørdag formiddag. 

Samme dag fra kl. 10.00 byder klubben velkommen i forhallen. 

Lørdag eftermiddag pynter klubben bordene i festsalen. 

Fra kl. 19.00 lørdag aften byder klubbens medlemmer velkommen til festaften. 

Klubben står for aftenens forløb: velkomst, dagens digt, 3 min. og underholdning (ca. ½ time). 

Søndag 
Søndag afleveres vejledningsmateriale vedrørende landsmødets afvikling og en rose til næste 
arrangerende klub. 

Efter landsmødet 
Klubben sender regnskab til nationalkassereren senest 15. november. Bilag opbevares i 5 år. 

Klubbens evaluering af planlægning og afholdelse af arrangementet sendes til næste arrangerende 
klub til indsættelse i bogen. 

Eventuelle forslag til ændringer af retningslinjerne sendes til distriktspræsidenten senest 15. nov. 

 

Af. Vejledning forslag     

1. Forslag til egen klub 
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Forslag til egen klubs generalforsamling – se klubbens egne interne regler. Har klubben ingen 
regler herom, skal de være præsidenten i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og 
revideret dagsorden udsendes via mail til medlemmerne senest 8 dage før mødet. Se 
klubvedtægter § 5 vedr. generalforsamling. 

 

2. Forslag til distriktskomitémøder 

Forslag til distriktsmøder kan fremsættes af alle klubber. Enkeltpersoner kan ikke fremsætte forslag. 
Forslag skal være behandlet og vedtaget på et klubmøde. Datoen for vedtagelse på klubmødet skal 
fremgå af forslaget. Såfremt forslaget har økonomiske konsekvenser, skal dette, hvis muligt 
underbygges med beregninger og fremgå af forslaget. 

Forslag kan fremsendes pr. post eller indscannet med mail til distriktssekretæren og 
distriktspræsidenten. Der skal  bruges officielt brevpapir og forslaget skal underskrives af 
både præsident og sekretær. 

Forslag til forårsdistriktsmødet skal være distriktsbestyrelsen i hænde senest 31. december. Forslag 
til efterårsdistriktsmødet skal være distriktsbestyrelsen i hænde senest 30. juni.  Disse frister 
muliggør, at distriktets øvrige klubber kan behandle forslagene på et klubmøde inden distriktsmødet 
og give deres delegerede mandater til at stemme. 

 

3. Forslag til Inner Wheel Danmarks nationalbestyrelse 

Forslag til Inner Wheel Danmarks nationalbestyrelse kan fremsættes af alle klubber. Enkeltpersoner 
kan ikke fremsætte forslag. Forslag skal være behandlet og vedtaget på et klubmøde. Datoen for 
vedtagelse på klubmødet skal fremgå af forslaget. Såfremt forslaget har økonomiske konsekvenser, 
skal dette vedlægges et prisoverslag. 

Forslag fremsendes til distriktssekretæren og distriktspræsidenten, som efter behandling i 
distriktsbestyrelsen videresender dette til Inner Wheel Danmarks nationalbestyrelse. 

Distriktsbestyrelsen behandler forslaget på førstkommende distriktsbestyrelsesmøde og foretager 
godkendelse af forslaget - er det fremsendt korrekt? Er det i overensstemmelse med Constitution 
og de danske vedtægter etc.?  Selv om distriktsbestyrelsen er uenige i forslaget, har de pligt til at 
videresende forslaget til behandling i nationalbestyrelsen. 

 

4. Forslag til landsmødet 

Samme procedure som forslag til Inner Wheel Danmarks nationalbestyrelse og til distriktsmøder. 

Forslag der skal behandles på landsmødet skal være distriktssekretæren og distriktspræsidenten i 
hænde senest 30. Juni, og nationalsekretæren og nationalpræsidenten i hænde senest 15. Juli. 

 

5. Forslag til Constitution  

Hvert 3. år i forbindelse med afholdelse af Convention. 
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Klubben kan stille forslag til International Inner Wheels Constitution. Alle forslag til Constitution skal 
støttes af enten en anden klub, et distrikt eller en nationalbestyrelse. Forslagsstiller og den part, der 
støtter forslaget, eller deres lovligt udpegede suppleant, skal være til stede ved Convention og 
fremlægge forslaget.  

Forslag skal være International Inner Wheels bestyrelse i hænde senest 18 måneder før 
Convention. Ca. 12 måneder før Convention udsendes en oversigt over de forskellige lovforslag, 
der skal behandles på Convention. Til disse forslag kan klubben stille ændringsforslag – her er 
fristen 6 måneder før Convention. Også disse ændringsforslag skal støttes af enten en anden klub, 
et distrikt eller en nationalbestyrelse. Og igen gælder, at såvel forslagsstiller, som den part, der 
støtter forslaget, eller deres lovligt udpegede suppleant skal være til stede ved Convention og 
fremlægge forslaget. 

Forslag og ændringsforslag fra klubber skal forelægges distriktskomitéen for gennemgang af 
forslagets egnethed og formulering inden de fremsendes til International Inner Wheel. 

 

Ag. Vejledning for personvalg 

1. Valg af klubbestyrelse 

a. Klubbens medlemmer opstiller kandidater til bestyrelsen. Alle skal acceptere opstilling før 
valg. 

b. Valg skal finde sted inden 1. marts 
c. Funktionsperiode: 1 år. 

Et medlem kan fungere i klubbestyrelsen i maksimum 6 fortløbende år 

Den enkelte klub opstiller sine egne regler for bestyrelsesvalg under klubbens interne regler. 

 

2. Valg til distriktsbestyrelsen 
 

a. Vicedistriktspræsident 

På efterårsdistriktsmødet kan klubben foreslå et medlem som kommende vicedistriktspræsident. 
Hun må ikke være fra samme klub, som den kommende distriktspræsident. Hun skal have 
accepteret opstillingen, og hun skal have været klubpræsident. 
Indstilling skal ske inden 1. december. 

Er der mere end én kandidat til en post, skal der være valg. Valget sker ved skriftlig afstemning 
inden forårsdistriktsmødet. Klubberne tilsendes pr. e-mail en stemmeseddel med de opstillede 
kandidaters navne samt en kort præsentation af kandidaterne. Hver klub har én stemme. 
Stemmesedlen returneres til distriktssekretæren  optælling foretages af distriktspræsidenten 
sammen med 2 distriktsbestyrelsesmedlemmer. Ved lige stemmetal foretages lodtrækning. 
Stemmeantal opgives ikke, men kandidaterne kan få dem oplyst ved henvendelse til 
distriktspræsidenten.  

Klubberne skal inden stemmeafgivelse behandle valget på et klubmøde. Distriktsbestyrelsen 
godkendes på forårsdistriktsmødet. 



 
_________________________________________________________________________ 

  

           ___________________________________________________________________________ 
Rev. marts 2019 

 

21 

Håndbog for Inner Wheel Danmark 

I distriktet kan man have en liste over, hvilke klubber der det kommende år skal prøve at finde en 
kandidat til vicedistriktspræsident – se dit distrikts interne regler. Findes der motiverede kandidater i 
andre af distriktets klubber, kan disse også stille op til valg. 

b. Distriktskasserer 

Opstilling og valg som ved vicedistriktspræsidenten og skal have været klubkasserer. 

Kan sidde i 3 år, men skal godkendes hvert år på forårsdistriktsmødet. 

c. Distriktssekretær 

Udpeges evt. af distriktspræsidenten( se distriktets interne regler) og skal have været klubsekretær. 

Kan sidde i 3 år, men skal godkendes hvert år på forårsdistriktsmødet for at have stemmeret.   

d. District International Organiser (DISO) 

Opstilling og valg som ved vicedistriktspræsidenten. 

Kan sidde i 3 år, men skal godkendes hvert år på forårsdistriktsmødet 

 

3. Valg til nationalbestyrelsen 

a. Vicenationalpræsident 

Skal have været medlem af Inner Wheel Danmarks nationalbestyrelse i mindst 2 år,  

Til forårsdistriktsmødet ulige år opfordres klubberne til at komme med egnede kandidater, der kan 
blive foreslået på forårsdistriktsmødet eller fremsendt til distriktspræsidenten senest den 1. maj, 
bilagt en præsentation af kandidaten. Den foreslåede kandidat skal have accepteret opstillingen. 

Hvis et distrikt har mere end en kandidat til posten, skal der være valg, inden for distriktets klubber. 
Valget sker ved skriftlig afstemning. I begyndelsen af maj udsender distriktsbestyrelsen pr. mail en 
stemmeseddel, samt en beskrivelse af de foreslåede kandidater til distriktets klubber. Hver klub 
har en stemme. Stemmesedlen sendes senest 30.06 til distriktspræsidenten som vedhæftet fil pr. 
mail. Stemmeoptælling foretages af distriktspræsidenten sammen med 2 
distriktsbestyrelsesmedlemmer. Ved lige stemmetal foretages lodtrækning. Stemmeantal opgives 
ikke, men kandidaterne kan få dem oplyst ved henvendelse til distriktspræsidenten. Klubberne skal 
inden stemmeafgivelse behandle valget på et klubmøde. 

Resultatet af valget offentliggøres på Efterårsdistriktsmødet (oktober) 

Senest 1. august sender distriktspræsidenterne en beskrivelse af de foreslåede kandidater til 
nationalpræsidenten. 

På Landsmødet ulige år, præsenterer kandidater til posten som Vicenationalpræsident sig. Er der 
mere end én kandidat til posten fra forskellige distrikter skal der være valg inden 1. marts. Valget 
sker ved skriftlig afstemning inden forårsdistriktsmødet. I begyndelsen af januar tilsendes klubberne 
pr. e-mail en stemmeseddel med de opstillede kandidaters navne samt en kort præsentation af 
kandidaterne. Hver klub har én stemme. Stemmesedlen sendes senest 25.februar til 
nationalsekretæren i en neutral kuvert, som derefter lægges i en kuvert mrk. afstemning og 
klubnavn, eller pr. mail. 
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Stemmeantal opgives ikke, men kandidaterne kan få dem oplyst ved henvendelse til 
Distriktspræsidenten eller nationalsekretæren. Klubberne skal inden stemmeafgivelse behandle 
valget på et klubmøde. Resultatet af valget offentliggøres af NP til kandidater og på IW DK´s 
hjemmeside 1. marts. 

Pr. 1. juli lige år tiltræder den valgte kandidat. 

 

b.  Nationalkasserer 

Skal have været distriktskasserer. 

Godkendes i nationalbestyrelsen i januar i ulige år. 

Opstilling og valg, som ved vicenationalpræsident, dog opstilling i lige år med efterfølgende valg. 

Tjenestetid 2 år.  Kan sidde max. 2 perioder, i alt 4 år. 

 

c.  Nationalsekretær 

Udpeges af nationalpræsidenten og godkendes hvert år i nationalbestyrelsen i januar. 

Tjenestetid 2 år. Kan sidde i max. 4 år.  

 
 

4. Valg til International Inner Wheel 

Den internationale bestyrelse består af Officers og Board Directors. 

Officers: 

- Præsident 
- Vicepræsident 
- Pastpræsident (fungerende) 
- Kasserer 
- Constitution Chairman 

 

Valg til den internationale bestyrelse (Governing Body): 

a. Præsident 

Kvalifikationer: 

Skal tidligere have fungeret som præsident for en national bestyrelse, som I.I.W. Board Director, 
eller som I.I.W kasserer. 

Opstilling til valg: 

Enhver distriktskomité kan opstille et medlem, der er passende kvalificeret til posten som 
præsident. Medlemmer må kun acceptere opstilling fra distriktskomitéer, hvor de er medlemmer. 

Afstemning: Foregår pr. brev. Hver klub har ret til 1 stemme. 
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Funktionsperiode: Præsidenten fungerer i 1 år og kan ikke igen fungere i dette embede. 

Den fungerende Pastpræsident, præsident og vicepræsident må ikke være medlemmer af IIW i det 
samme land eller nationale bestyrelse. 

 

b. Vicepræsident 

Kvalifikationer: 

Skal tidligere have fungeret som præsident for en national bestyrelse, som I.I.W. Board Director, 
eller som I.I.W. kasserer. Må ikke være fra samme land som den siddende præsident. 

Opstilling til valg: 

Enhver klub kan opstille et af sine medlemmer, der besidder de krævede kvalifikationer til 
godkendelse på distriktets forårsdistriktsmøde, forslaget skal være distriktspræsidenten i hænde 
senest 31.12. 

Efter valget på forårsdistriktsmødet, skal nationalpræsidenten videresende valget til International 
Inner Wheel på special blanket. 

Hvis flere distrikter opstiller egnede kandidater, skal der foregå et nationalt valg organiseret af 
nationalbestyrelsen. 

Afstemning: I begyndelsen af året kan man på www.internationalInnerwheel.org finde en opstilling 
over de foreslåede kandidater. Vær opmærksom på om I modtager valgmaterialet. 

Afstemningen foregår pr. brev senest 31.03. Hver klub har ret til 1 stemme. 

Funktionsperiode: vicepræsidenten fungerer i 1 år, og kan ikke igen fungere i dette embede. 

 

c. Kasserer 

Kvalifikationer: 

Skal have været kasserer i en national bestyrelse eller et distrikt og have været medlem af en 
national bestyrelse i mindst 1 år før opstillingen. 

Opstilling til valg: 

Som ved vicepræsident 

Afstemning: Som ved vicepræsident 

Funktionsperiode: Kassereren kan kun fungere i maksimum 3 fortløbende år, men skal opstilles og 
vælges årligt, og kan ikke igen fungere i dette embede. 

 

d. Constitution Chairman: 

Kvalifikationer: 

Skal have været past medlem af International Governing Body. 

http://www.internationalinnerwheel.org/
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Opstilling til valg: 

En distriktskomité kan opstille et medlem der er passende kvalificeret til posten som Constitution 
Chairman som ved opstilling af vicepræsident.. 

Afstemning og funktionsperiode: Constitution Chairman skal vælges af International Governing 
Body hvert år, og må kun fungere i maks. 3 år. 

 

e. Editor /Redaktør/Media manager 

Editor, knyttet til International Governing Body, uden stemmeret. 

Er ansvarlig for den internationale webside, media output og reklamefremmende materiale, hvilket 
kræver avancerede computerfærdigheder og redaktionelle kompetencer, stor ekspertise i moderne 
teknologi, grafisk software, dtp (dataoverførsel) og layout. 

Skal have været medlem af en nationalbestyrelse eller et distrikt som redaktør i mindst 1 år på 
tidspunktet for nominering. 

Opstilling som ved øvrige poster. Skal vælges, hvis der er flere om buddet. 

 

Board Directors: 

Kvalifikationer: 

Skal være en Pastnationalpræsident, for at kunne opstilles til valg som Board Director i International 
Inner Wheels bestyrelse. 

En IIW Pastpræsident er ikke valgbar til posten som Board Director. 

Opstilling til valg: 

Enhver klub kan opstille et af sine medlemmer, der besidder de krævede kvalifikationer til 
godkendelse på distriktets forårsdistriktsmøde, forslaget skal være distriktspræsidenten i hænde 
senest 31.12. 

Efter valget på forårsdistriktsmødet, skal nationalpræsidenten videresende valget til International 
Inner Wheel på special blanket. 

Afstemning: I begyndelsen af året kan man på www.internationalInnerwheel.org finde en opstilling 
over de foreslåede kandidater. Vær opmærksom på om I modtager valgmaterialet. 

Board Directors skal vælges samtidig med valg af officers. 

Hver klub har 16 stemmer, som alle skal være for kandidater fra forskellige lande. Hvis der er flere 
end 16 personer opstillet, skal klubberne opfordres til at stemme på 16 af det totale antal opstillede 
personer. 

En stemmeseddel med flere eller færre end 16 stemmer er ugyldig. 

Funktionsperiode: En Board Director kan kun fungere i maksimum 2 år, men skal vælges årligt. 

Et Inner Wheel medlem kan ikke samtidig være medlem af den Internationale bestyrelse, hvis hun: 
er valgt eller udpeget til et embede i en national bestyrelse, et distrikt eller en klub eller er 

http://www.internationalinnerwheel.org/
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fungerende Pastpræsident, fungerende Pastdistriktspræsident, eller er den senest afgåede 
nationalpræsident. 

 

Ah. Øvrige vejledninger klubplan 

1. Medlemsoptagelse, forslag 

Link til International IW Generel Information side 5 

 

2. Medlemsregister app 

Link til installering og brug af medlemsapp 

  

3. Ophavsret 

En kunstner, forfatter eller designer har en række lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af 
sine  værker.  

Generelt gælder det, at den, der har skabt et litterært værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at 
ophavsmanden har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for 
andre indtil 70 år efter ophavsmandens død. I alle andre tilfælde kræves der normalt tilladelse, med 
mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven.  

Hvad må vi så offentliggøre i vores månedsbreve? 

Hovedreglen er, at vi ikke frit må kopiere andres tekster og eks. sætte dem i mails – eller på 
hjemmesiden.  

Vi må i et vist omfang citere – med klar kildeangivelse – og lave henvisninger eks. i form af 
hyperlinks. 

I Ophavsretsloven står der, at ”af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse 
med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. 

Der findes ikke faste regler for, hvor meget man må citere af et beskyttet værk uden at have 
tilladelse, og uden at man skal afregne for brugen. Teksten skal citeres på en ”rimelig og loyal 
måde”. 

Vi kopierer alle fra nettet – tager fotokopier – printer. Må vi det?  

Kopier – der skelnes mellem digitale og papirkopier:                                  
Digitale kopier (scanning og print fra nettet) Er lovlige til eget personligt brug eller til ens husstand. 

Papirkopier/print: Er lovlige til privat brug (for fysiske personer) 

Avisartikler/fagmæssige artikler: Må kopieres til offentlige formål med skriftlig samtykke 

Organisationer kan til internt brug fotokopiere eller lade fremstille eksemplarer af fagmæssige 
artikler. 

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Constitution/2018/General%20information%202018%20(13).pdf
http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Vejledninger/Vejledninger%202019/Medlemsregister%20app.pdf
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Hvad sker der hvis …. 

Straffen for krænkelse af andres ophavsret vil være, at skulle betale et vederlag for den 
uberettigede brug og blive pålagt en bøde –ja, i værste fald fængselsstraf i op til 1 år.  

Det er Domstolene, der har kompetencen til at afgøre, hvad der er plagiat eller ”god citatskik”. 

Konklusionen kort:  

Vi må ikke kopiere tekster m.v., medmindre ophavsmanden har været død i 70 år. Ingen må bruge 

en tekst på en sådan måde, at det fremstår, som om de selv har skrevet den. 

Vi må gerne kort citere en tekst med klar kildeangivelse og kun, hvis det er i overensstemmelse 
med god skik. Brug situationstegn omkring citatet. 

Vi må gerne lave henvisninger i form af eks. Hyperlinks. 

 

4. Opsætning af gmail og Indberetning i IIW database 

Link til Vejledning til opsætning af gmail også til brug vedr International Inner Wheels hjemmeside  

 

5. Vejledning til upload af månedsbreve på hjemmesiden  

Link til Vejledning for klubsekretærer i upload af månedsbreve  

 

6. Vejledning i at finde og udskrive månedsbreve 

Link til Vejledning i at finde og udskrive månedsbreve   

 

7. Vejledning i brug af Mødekalender for til- og framelding til IW møder 

Link til Vejledning i brug af Mødekalender  

 

8. Vejledning i brug af IW hjemmesider 

Link til Sådan bruger du hjemmesiden 

 

9. Anvendelse af Medlemsregister 

Link til Vejledning i brug af Medlemsregister 

 

10. Inner Wheel Danmarks Årsindsamling  

Se afsnit Ci - Årsindsamling 

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/2013-14/Vejledninger/Vejledning_gmail-konto-registrering_international-side.pdf
http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Vejledninger/Vejledninger%202019/Vejledning%20%20i%20at%20uploade%20m%C3%A5nedsbreve.pdf
http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Vejledninger/Vejledninger%202019/Vejledning%20i%20at%20hente%20og%20udskrive%20maanedsbreve.pdf
http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Vejledninger/Vejledninger%202019/Vejledning%20i%20til-%20og%20framelding%20i%20Moedekalenderen.pdf
http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Vejledninger/Vejledninger%202019/Saadan%20bruger%20du%20hjemmesiden%20feb%202019.pdf
http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/Vejledninger/Vejledninger%202019/Vejledning%20i%20at%20bruge%20Medlemsregister.pdf
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11. Foreningskonti og CVR nr. i forbindelse med ændring af tegningsretten 

Link til vejledning vedr foreningskonti og CVR i forb m tegningsretten 

 

12. Arkivering 

Retningslinjer for klubbernes minimumsregler for arkivering. Ens retningslinjer i hele landet. Vigtigt 
materiale, som skal gemmes, gerne via indscanning:  

- Alt materiale fra de første 5 år 
- Alt materiale ang. Jubilæer 
- Alt materiale fra kædeoverrækkelser 
- Månedsbreve fra generalforsamlingerne inkl. samtlige bilag og regnskab 
- I øvrigt alt det materiale, som klubben må anse som relevant. Se klubvedtægter §14c. 

 

13. Convention 

Se punkt Ci 2. Convention under øvrige vejledninger landsplan. 
 

14. Dannelse af ny klub 

Forudsætning:  

- Der skal være mindst 10 medlemmer til dannelse af en ny klub. 

- Der skal være en sponsor Inner Wheel eller Rotary Klub. 

Tag kontakt til pastdistriktspræsidenten (extension organiser) som vil være behjælpelig med alt 
papirarbejdet, og informationer til den nye klubs medlemmer. 

Klubbens navn skal signalere tilhørsforhold til den stedlige Rotary klub eller geografisk 
tilhørsforhold. 

Bestyrelse vælges, se håndbogen for bestyrelsesposter og disses opgaver. 

Mødedag fastsættes, tag evt. hensyn til naboklubbernes mødedag. 

Klubregler fastsættes. Tag udgangspunkt i Inner Wheel klubvedtægter og Inner Wheel Håndbogen, 
klubafsnit. Noter ned hvad den nye klub kunne tænke sig at gøre anderledes (klubbens interne 
regler) 

Klubkontingent fastsættes. Husk IW kontingentet indeholder kontingent til distriktet, IW DKK, 
landsmødeafholdelse, IIW, medlemsbog og Årsindsamlingen foruden kontingentet til selve klubben. 

Starter klubben i perioden 1/1 – 30/6 skal der betales ½ kontingent.  

Alle klubdannelser skal godkendes af International Inner Wheel. 

På International Inner Wheels hjemmeside – findes application form se link 

Her angives detaljer for klubben så som klubbens navn, sponsorklub, præsidenten og sekretærens 

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/2016-17/Vejledning_foreningskonti_CVR.pdf
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navne og adresser samt alle medlemmers navne og underskrift. 

Formularen skal sendes pr. brev i original udgave til HQ i England af distriktssekretæren, der sørger 
for at den nye klub får tildelt dansk klubnummer og registreres i Danmark, samt sender opkrævning 
på kontingent til distrikt, IW DKK og IIW. 

Distriktssekretæren sender meddelelse til NP, VNP, NS , NK, medlemsregister, Inner Wheel Nyt,  

samt til alle danske klubber og  distrikter  

Charterbrev udstedes af HQ efter modtagelse af Application form og modtagelse af deres 
kontingent, derefter underskrives charterbrevet af Verdenspræsidenten og nationalpræsidenten.  

Klubben er ”under organisation” indtil charterbrevet modtages. 

 

 

Ai. Årets gang i klubbestyrelsen 

Læsevejledning: Listen indeholder en oversigt over aktiviteter i klubben hen over året og er ikke 
nødvendigvis udtømmende.  

Anvendte forkortelser: 

P 
VP 
S 
KL 

= Præsident 
= Vicepræsident 
= Sekretær 
= Klubmester 

K 
ISO 
W 
IIW 

= Kasserer 
= International Service Organiser 
= Webmaster 
= International Inner Wheel 

 

 JULI 

P Tjek forsikring af præsidentkæde. 
P-S Klubben har ultimo juni modtaget invitation til distrikts- og landsmødet på Nyborg 

Strand. 
P-S Forslag, der ønskes forelagt landsmødet på Nyborg Strand, skal være 

distriktsbestyrelsen i hænde senest 30. juni. Ændringsforslag til dagsordenens 
punkter skal være nationalpræsidenten i hænde senest 15. september. 

P Planlægge bestyrelsesmøde først i september, hvor det sidste materiale til 
møderne på Nyborg Strand er modtaget. 

K Modtager medlemsbøger fra bogtrykkeriet. 

W Mailadresser på bestyrelsen oprettes. Desuden etableres adgang til den 
internationale postkasse. 
Klubbens program for august og september sendes. 

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 AUGUST 
P-S Forslag, der ønskes forelagt distriktskomitéen på efterårsdistriktsmødet, skal være 

distriktspræsidenten i hænde senest 8 uger før distriktsmødet. Ændringsforslag til 
dagsordenens punkter skal være distriktspræsidenten i hænde senest 4 uger før 
mødet. 

P Forslag af egnede medlemmer til nationale poster sendes til distriktspræsident. 
K Modtager opkrævning på kontingent og indbetaling til Årsindsamlingen fra 

distriktet. Beløbet skal betales inden 1. september.  
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K Distrikts- og landsmødet på Nyborg Strand i oktober:  
Tilmelding sendes til landsmødekoordinator og deltagergebyr indbetales. 
Delegerede og tilhørere tilmeldes på samme blanket. 
Får en tilmeldt delegeret forfald, sendes en kvalificeret suppleant. Suppleanten skal 
have en fuldmagt fra den delegerede, underskrevet af den delegerede. 
Se regler for delegerede i klubvedtægterne § 3. 

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 SEPTEMBER 
P-S 

 
 

Ultimo august modtages regnskaber m.m. til møderne på Nyborg Strand fra 
distriktssekretæren.  
Afholder bestyrelsesmøde til drøftelse/ vurdering af det modtagne materiale fra 
distriktet. 
Hvis muligt, planlægges gennemgang af materialet på et klubmøde. Som minimum 
udsendes materialet til alle klubmedlemmer. 

P-S Året før Convention - evt. ændringsforslag til Constitution. 
ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

W Klubbens program for oktober, november og december sendes. 
 OKTOBER 

P  Deltagelse i distrikts- og landsmøde på Nyborg Strand.  
Medbring til distrikts- og landsmødet: 
Indbydelse, dagsorden og tilsendte bilag til de aktuelle møder, husk at sikre at alle 
deltagere har materialet. Grønne og røde stemmekort. Husk præsidentkæde. Ved 
forfald kan fuldmagt gives til anden deltager. 

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 
 NOVEMBER 

P-VP Opfordre medlemmerne til at melde sig til den kommende bestyrelse, der skal 
vælges inden 1. marts, alternativt finder vicepræsidenten kandidater. 

P-S Evt. indsigelse til referat fra distriktsmødet skal være distriktssekretæren i hænde 
senest en måned efter, referatet er modtaget. 

P-S Forslag til nye distriktsbestyrelsesmedlemmer sendes til distriktssekretæren inden 
1. december. 

P-S Forslag til Årsindsamling sendes til distriktsbestyrelsen inden 1. december, 
såfremt det er jeres tur. Går på skift mellem distrikterne:  
2017 Distrikt 46  
2018 Distrikt 47  
2019 Distrikt 48  
2020 Distrikt 44  
2021 Distrikt 45 

P-S Præsidenten kan sende julehilsener til distriktspræsident og venskabsklubber helst 
inden 1. december.  

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 DECEMBER 
P-S Forslag, der ønskes forelagt distriktskomitéen på forårsdistriktsmødet, skal være 

distriktspræsidenten i hænde senest 1. januar. Ændringsforslag til dagsordenens 
punkter skal være distriktspræsidenten i hænde senest 4 uger før mødet. 

S Modtager brev fra IIW stemmesedler til valg i IIW, indsendes senest 31. marts. Hvis 
materialet ikke modtages pr. post kan det downloades på IIWs hjemmeside. 

P-S Den klub, der afholder forårsdistriktsmøde, sender program til distriktsbestyrelsen 
inden 1. januar. Listen over kommende værter findes på distriktets hjemmeside 
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bag login. 
P Præsidenten meddeler på klubmøde deadline for opstilling af ny klubbestyrelse. 

W Klubbens program for januar, februar og marts sendes. 
ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 JANUAR 
P-S  Modtager materiale fra distriktsbestyrelsen til forårsdistriktsmødet ultimo januar. 

P-VP Evt. bestilling af Directory og udenlandske blade, sendes via formular 5. Send via 
hjemmesiden eller pr. post til distriktskassereren senest 1. februar. 

ISO Indsende rapport til distriktets ISO (DISO) om aktiviteter på Inner Wheel-dagen 
inden 31. januar. 

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 
 FEBRUAR 

P-S  Bestyrelsesmøde med gennemgang af materialet til forårsdistrikts- og 
instruktionsmødet og materiale fra IIW omhandlende afstemning til poster i IIW 
Board, vice verdenspræsident m.fl. 

P-S Valg til distriktsbestyrelsen: Hvis der er flere kandidater til de enkelte 
bestyrelsesposter, vil klubben modtage stemmesedler. Stemmesedlerne skal 
tilbagesendes til distriktspræsidenten senest 1. marts. 

S Hjemmesiden - Formular 2: Registrering af kommende bestyrelse sendes inden 1. 
marts. 
Indberetter samtidig ny sekretær til IT konsulenten, som inden 31. Marts indberetter 
i IIW databasen. 

K Sende tilmelding og betaling til forårsdistrikts- og instruktionsmødet. 
ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 MARTS 
P Deltagelse i forårsdistriktsmødet. Medbring til distriktsmødet: 

Indbydelse, dagsorden og tilsendte bilag til de aktuelle møder, husk at sikre at alle 
deltagere har materialet. Grønne og røde stemmekort. Husk præsidentkæde. Ved 
forfald kan fuldmagt gives til anden deltager. 

VP Modtager dato fra vicedistriktspræsident om dennes klubbesøg i efteråret. 

S Stemmesedler til valg til bestyrelsen i IIW og til Board sendes direkte til IIW senest 
31. marts.  

W Klubbens program for april, maj og juni sendes. 

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 
 APRIL 

P-S Evt. indsigelse til referat fra forårsdistriktsmødet skal være distriktssekretæren i 
hænde senest en måned efter, referatet er modtaget. 

VP Afholder første bestyrelsesmøde i ny bestyrelse i god tid med henblik på 
planlægning af det nye Inner Wheel år. 

K Deltager i intromøde. Tilmelder og betaler deltagergebyr til kædeoverrækkelse i 
distriktet, evt. til national kædeoverrækkelse. 

P-VP Modtager invitation til distriktskædeoverrækkelse samt national kædeoverrækkelse 
(kun hvert andet år). Se IW Danmarks hjemmeside. 

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 MAJ 
VP-P-S I månedsbrev for maj indkaldes til generalforsamling i juni efter egne regler eller 

senest 3 uger før. Forslag til behandling på generalforsamlingen oplyses, frist efter 
egne regler eller senest 14 dage før.  

P-S  Planlægger sidste bestyrelsesmøde og overdragelse af information (mapper, 
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elektronisk media) fra gammel til ny bestyrelse. 
S Opdatering af medlemsregistret til brug for den nye medlemsbog senest 30. maj. 

Foretages af det enkelte medlem, evt. ved hjælp fra sekretær. 
ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 JUNI 
ISO Sender rapport for IW-året til DISO inden 30. juni. 

ISO Artikler og annoncer til Årsskriftet sendes til DISO senest 15. juni. 

ISO Evt. INNER WHEEL NYT-indlæg sendes til DISO løbende. 

 

B. Distrikterne 

Ba. Distriktsvedtægter 

Link til Distriktsvedtægter for Inner Wheel Danmark. 

 

Bb. Distriktets interne regler 

Link til Distrikt 44  

Link til Distrikt 45  

Link til Distrikt 46  

Link til Distrikt 47  

Link til Distrikt 48 

 

Bc. Vejledning for distriktsbestyrelsesposter 

1. Distriktspræsident 

Distriktspræsidenten tiltræder den 1. juli og fratræder den 30.juni, uafhængig af dato for 
kædeoverrækkelsen. 

Distriktskæden bæres ved alle officielle lejligheder. Kæden forsikres under distriktspræsidentens 
egen indboforsikring (værdi ca. 25.000 kr.)  

Bånd til distriktskæde kan fås hos Mørk og Søn i København, som forhandler ordensbånd. 

Bjælke til præsidentkæden kan bestilles hos Vinderup Inner Wheel klub, eller hos Jysk Emblem 
Fabrik A/S. 

Distriktspræsidenten repræsenterer Inner Wheel Danmark og International Inner Wheel over for 
klubberne i distriktet. Alle klubbernes henvendelser til såvel den nationale som den internationale 
ledelse, skal gå gennem distriktspræsidenten. Hun bringer informationer fra sit distrikt og klubber til 
Nationalbestyrelsen. 

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/2016-17/Distriktsvedtaegter_2017.pdf
http://www.intern.distrikt44.innerwheel.dk/userfiles/file/2018-19/Interne%20regner%20for%20D44.pdf
http://www.intern.distrikt45.innerwheel.dk/da/oversigtvejledningeridistrikt45
http://www.intern.distrikt46.innerwheel.dk/da/DistriktetsInterneRegler
http://www.intern.distrikt47.innerwheel.dk/da/Retningslinjer20182019
http://www.intern.distrikt48.innerwheel.dk/da/Haandbogogvejledninger
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Distriktspræsidenten repræsenterer distriktet sammen med Pastdistriktspræsidenten i Inner Wheel 
Danmarks nationale bestyrelse, eventuelt afbud meddeles nationalsekretær senest 10 dage før, og 
andet distriktsbestyrelsesmedlem udpeges som suppleant. 

Som medlem af den nationale bestyrelse, påhviler det også distriktspræsidenten at varetage 
interesserne for hele Inner Wheel Danmark samt for International Inner Wheel.  

Distriktspræsidenten har det overordnede ansvar for alt, hvad der ligger tilgængelig på distriktets 
hjemmeside og Facebook side/gruppe.  

Distriktspræsidenten er administrator på sit distrikts Facebook side/gruppe (sammen med IT-
konsulenten). Skal give den fra sig ved ophør af sin post. Såfremt Distriktspræsident ikke ønsker 
opgaven er det Pastdistriktspræsidenten, som tager et år mere.  
Desuden er Nationalpræsidenten administrator på distriktssiderne/grupperne kun mhp 
uoverensstemmelser mellem DP og IT-konsulent. 

Distriktspræsidenten deltager i Convention og kan være stemmeholder (proxy-vote holder) for de 
klubber, der måtte ønske det. Se det enkelte distrikts interne regler for omkostningsdækning i 
forbindelse med Convention. Kan evt. også deltage i European Rally/ Nordisk Rally sammen med 
DISO – se distriktets interne regler. 

Distriktspræsidenten har ansvaret for samarbejdet med Rotary i distriktet og deltager efter invitation 
i deres distriktskonference og kædeoverrækkelse, hvor hun holder kort indlæg. 

Distriktspræsidenten tilrettelægger besøg i Inner Wheel klubberne i distriktet, forud for sin 
tiltrædelse. Plan lægges på distriktets hjemmeside umiddelbart efter 1.juli. På klubbesøget fortæller 
distriktspræsidenten kort om sig selv, og hvad der rører sig i Inner Wheel i såvel distriktet som på 
landsplan og internationalt. Husk at gøre klubsekretæren opmærksom på, at distriktspræsidentens 
indlæg ikke refereres. 

Distriktspræsidenten tilrettelægger og leder distriktsbestyrelsesmøderne, udarbejder dagsorden i 
samarbejde med distriktssekretæren. Dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet. Punkter der 
ønsket behandlet på distriktsbestyrelsesmøder, skal sendes til distriktspræsidenten senest 3 uger 
før mødet. 

Faste punkter på dagsorden til distriktsbestyrelsesmøder 

- Godkendelse af forrige mødes referat (underskrifter) 
- Godkendelse af aktuel dagsorden 
- Siden sidst. Meddelelser fra alle 6 bestyrelsesmedlemmer under punktet siden sidst af 

sager, som ikke behandles senere i mødet 
- Orientering, specielt nationalbestyrelsen v/PDP 
- Extension Organiser orientering v/PDP 
- Orientering v/DP 
- Orientering om distriktets økonomi v/KAS 
- Medlemsstatus v/KAS 
- Orientering v/DISO 
- IT ved IT-konsulent 
- Hjemmesiden for distriktet v/VDP 
- Indkomne forslag fra klubber 
- Forslag fra distriktet, som ønskes behandlet på nationalbestyrelsesmøder 
- Eventuelt 
- Næste bestyrelsesmøde. 
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Se også dit distrikts interne regler. 

 

2. Vicedistriktspræsident 

Vicedistriktspræsidenten tiltræder den 1. juli og fratræder den 30.juni, uafhængig af dato for 
kædeoverrækkelsen. 

Vicedistriktspræsidenten tilrettelægger sin kædeovertagelse med sin klub i samarbejde med 
distriktspræsidenten. 

Vicedistriktspræsidenten tilrettelægger sine klubbesøg i samarbejde med klubbernes 
vicepræsidenter. Plan lægges på distriktets hjemmeside umiddelbart efter 1.juli. 

Er distriktet vært ved landsmødet i hendes år som distriktspræsident, har hun ansvaret for 
tilrettelæggelsen. Det samme gælder for Årsindsamlingen. 

3. Pastdistriktspræsident 

Pastdistriktspræsidenten har 2 funktionsområder:  

Extension Organiser.  

Er medlem af nationalbestyrelsen – på 2. år sammen med distriktspræsidenten. 

Pastdistriktspræsidenten er suppleant for distriktspræsidenten 

Som medlem af nationalbestyrelsen deltager man i samtlige dennes 4 møder om året. 

Pastdistriktspræsidenten bringer informationer fra Nationalbestyrelsen til sine distrikts 
bestyrelsesmøder og distriktskomitémøder.  

Formidling af information om nationalbestyrelsesarbejdet er Pastdistriktspræsidentens 
hovedopgave, både i nationalbestyrelsen og ved distriktsmøderne. 

I et år med Convention er Pastdistriktspræsidenten sammen med Distriktspræsidenten ansvarlig for 
al orientering i forbindelse med Convention.. Se også under IW DK øvrige vejledninger – Ci 2 - 
Convention. 

Som Extension Organiser tager man kontakt til klubber, hvor der måtte findes et behov for dannelse 
af nye klubber. Den klub, der påpeger mulighed for dannelse af en evt. ny klub, foretager selv de 
indledende manøvrer, hvorefter Extension Organiser går ind og er behjælpelig med de rent 
praktiske procedurer såsom oplysning om klubarbejdet, medlemmer, tilmelding til IIW, godkendelse 
af navn og klub. 

Pastdistriktspræsidenten kan på vegne af distriktsbestyrelsen tage kontakt til udmeldte medlemmer 
og deres klubber for at imødegå flere udmeldelser. Nationalbestyrelsen orienteres en gang årligt 
herom. 

Pastdistriktspræsidenten kan ligeledes hjælpe ved deling, sammenlægning og opløsning af klubber. 

 

4. Distriktssekretær 
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Alle distriktsbestyrelsesmedlemmer har en distrikts e-mail adresse, således at private mailadresser 
kan være beskyttede, hvis vi ønsker det. 

Det kan være IT-konsulenten i distriktet, der hvert år den 1. juli ændrer distriktsbestyrelsens e-mail 
adresser. 

Korrespondance 
Al korrespondance til distriktsbestyrelse, distriktets klubber, nationalbestyrelsesmedlemmer m.fl. 
foregår pr. mail. 
Dokumenter skal så vidt muligt omsættes til pdf-format, inden de sendes, for at sikre ægthed  

Samarbejde med IT-konsulenten 
Det aftales med distriktspræsidenten, hvem der har den direkte kontakt til IT-konsulenten. Det er 
mest praktisk, at det foregår gennem distriktssekretæren, idet denne udarbejder dagsordener og 
referater mm.  

Distriktsbestyrelsesmøder 
Dagsorden 

Der henvises til ”årets gang i distriktsbestyrelsen”.  

Mødet i august, september, januar og april skal lægges senest 1 uge før nationalbestyrelsens 
møde, således at dennes dagsorden kan gennemgås. Nationalbestyrelsen holder møde 3. 
weekend i august, fredag før landsmødet,1.weekend i oktober, 3. weekend i januar og engang i 
april.  

Distriktssekretæren laver et forslag ud fra tidligere års tilsvarende møder, som så rettes til efter det 
aktuelle behov. Forslag til dagsorden påføres ”udkast”, indtil det er det endelige dokument. 

Emner hvor der forventes, at der skal træffes beslutning sættes på dagsordenen som selvstændige 
punkter. Kan gøres under mødet, hvis alle er enige. 

Dagsorden med bilag sendes 5 dage før mødet til distriktsbestyrelsens medlemmer samt IT-
konsulent og evt. kommende bestyrelsesmedlemmer (april mødet). 

Dagsorden uden bilag sendes til nationalsekretæren. Hun sørger for at sende videre til 
forretningsudvalget 

Referat 

Det anbefales, at mødet optages til støtte for referatet.  

Forslag til referat sendes til distriktsbestyrelsens medlemmer til godkendelse med svarfrist inden for 
en uge. Forslag til referat påføres ”udkast”, indtil det er det endelige dokument. 

Når referatet er godkendt fjernes vandmærket, og det omsættes til pdf- format. 

Referatet sendes til mødedeltagerne, og IT-konsulenten bedes om at sætte det på den interne 
hjemmeside. 

Referatet sendes desuden til nationalsekretæren. Hun sørger for at sende videre til 
forretningsudvalget. 

Distriktssekretæren meddeler klubpræsidenter og klubsekretærer, at referatet kan læses på 
hjemmesiden. Denne hilsen kan også benyttes til at opsummere aktiviteter i den kommende tid. 
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Det aftales, hvem der meddeler beslutninger på grundlag af specifikke henvendelse fra klubber.  

Referater underskrives ikke, det fremgår af kommende dagsorden, at de er godkendt. 

Det enkelte distrikt kan på distriktets interne side, anføre distriktets afvigelser på denne 
arbejdsbeskrivelse. 

Distriktskomitémøder 

Dagsorden til distriktsmøder skal alle indeholde 6 ens punkter:  

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af nedenstående dagsorden. 

3. Valg af referenter. 

4. Valg af stemmetællere. 

5. Godkendelse af referat fra forrige distriktsmøde. 

6. Aflæggelse af  

a. Regnskab (efterår)/budget (forår)  

b. Orientering. 

Under punktet økonomi, sættes punktet ”Fastsættelse af kontingent” 

Distriktsmødernes dagsordner sendes pr. mail til nationalsekretæren og nationalpræsidenten 
senest 5 dage før nationalbestyrelsesmødet i august og bliver godkendt på mødet. 

Arkivering 
Alle distriktsmøder med bilag – forår og efterår. 
Kædeoverrækkelser, bestyrelsesmøder gemmes i 5 år. 
Andet relevant. 

Gemmes på USB-stik, som opbevares af distriktssekretæren, eller i skyen via Inner Wheel 
Danmarks hjemmeside. 

Vejledning til IIW g-mail og til International Inner Wheels hjemmeside findes på www.Innerwheel.dk 
(bag login og under øvrige vejledninger klubplan Ah.4). Husk at tjekke klubbens gmail jævnligt. 

 

5. Distriktskassereren 

Når du tiltræder posten som distriktskasserer, bedes du læse vedtægterne for såvel klub, distrikt 
som for IW DK. Læs ligeledes dit eget distrikts interne regler. Sæt dig ind i distriktsvejledningerne i 
IW håndbogen, således at du altid er klar over hvor du kan finde information. 

Husk til hvert bestyrelsesmøde at medbringe udlægsbilag. 

Husk hele året at registrere medlemsbevægelser med opgørelse hvert halve år. Afstemmes med 
halvårsopgørelse fra medlemsregisteret. 

Juli 

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/2013-14/Vejledninger/Vejledning_gmail-konto-registrering_international-side.pdf
http://www.innerwheel.dk/
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Sørg for at få regnskabet revideret og underskrevet af den afgående bestyrelse (2 eksemplarer) 
Sendes/mailes til distriktspræsident og distriktssekretær. Underskrevet originalregnskab arkiveres 
hos distriktskasserer. 

Betaling/gave til revisorer, købes inden 30.06, da udgiften skal med i gammelt regnskabsår). 

August 
Medbring til 1. bestyrelsesmøde det reviderede regnskab til underskrift. Distriktssekretæren mailer 
regnskabet til distriktets klubber sammen med materialet til Nyborg Strand møderne i oktober.  

Udsend – hvis ikke andet er oplyst – efter nationalbestyrelsesmødet i august når du har modtaget 
pris for medlemsfortegnelser fra nationalkassereren, regning til klubberne, indeholdende: (husk at 
oplyse reg. nr. og kontonummer) 

- Distriktskontingent  
- Medlemsfortegnelsen i det antal pr. klub, der oplyses af nationalkasserer 
- IT-administration pr. klub  
- Directory (i det bestilte antal) 
- Udenlandske blade (i det bestilte antal) 
- Vedlæg evt. en hilsen til klubkassererne fra dig 

Betal IW Sverige (Se betalingskonto i bladene – der kan være skiftet opkrævningsmåde og konto). 
(Bladene blev bestilt senest den 31. maj).  

Betal den store august regning fra nationalkassereren indeholdende følgende beløb: 

- Medlemsfortegnelsen i det antal pr. klub, der oplyses af nationalkasserer 
- IT-administration 
- IW DK kontingent  
- Kontingent til afholdelse af omkostningerne ved landsmødet (Pr. Capita) 
- Kontingent til IIW (Cap Fee) 
- Årsindsamlingen 

Tilmeld og betal for distriktsbestyrelsen deltagelse til Nyborg Strand.  

Hele distriktsbestyrelsen ankommer fredag, for distriktspræsident og pastdistriktspræsident betales 
der ikke for værelse fra fredag til lørdag (dette betaler IW DK).  

IW DK er vært for hele distriktsbestyrelsen fredag aften. Husk også tilmelding af IT-konsulent. 

Bestil eventuelt nåle og andre IW effekter hos nationalkassereren eller Jysk Emblem Fabrik til salg 
på Nyborg Strand, hvis dit distrikt står for tur til at sælge effekter. Der er mellem distriktskassererne 
indgået en aftale om at året før og året efter distriktet skal arrangere landsmødet, skal man sælge 
effekter. Sørg for at få denne aftale bekræftet hos de øvrige distriktskasserere, så der ingen 
misforståelse er.  

Udarbejd formular til delegeredes rejsegodtgørelse for deltagelse i landsmødet. Formularen skal 
sendes til sekretæren, som mailer den sammen med øvrige materialer til distriktets delegerede, 
senest den 28. august. 

Der refunderes billigst mulig, enten en bil pr. klub til statens laveste takst eller 2. kl. tog- og 
pladsbillet.  

Sidstnævnte udbetales kun mod forevisning af billet. 
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September 
Kontroller, at alle klubber har betalt distriktskontingent – ellers ingen stemmeret. 

Forbered fremlæggelse af regnskab til efterårsdistriktsmødet. Ved overdragelse af kassererposten 
til ny, inviteres afgående kasserer med til efterårsdistriktsmødet som gæst for at aflægge afgående 
regnskab. 

Evt. dødsfald efter forårsdistriktsmødet oplyses til distriktspræsidenten. 

 

Oktober 
Husk IW effekter og vekselpenge til landsmødet. 

Er dit distrikt arrangerende distrikt så se under pkt. 31 ”Retningslinjer for landsmøde – arr. distrikt & 
arr. klub”  

Distriktskassereren deltager i middagen fredag aften på Nyborg Strand og har efterfølgende møde 
med øvrige distriktskasserer, hvor nationalkassereren er vært. 

Lørdag formiddag tager distriktspræsident og vicedistriktspræsident imod distriktets delegerede. 
Distriktskassereren registrerer og modtager bilag til rejsegodtgørelse. Samtidig sælges evt. IW 
effekter. 

På efterårsdistriktsmødet gennemgås regnskabet for det netop afsluttede regnskabsår.  

Ved såvel efterårsdistriktsmøde som landsmøde fungerer distriktskassereren som stemmetæller 
sammen med vicedistriktspræsidenten. 

Udbetaling af rejsegodtgørelse (efterårsdistriktsmøde/landsmøde) til de delegerede, 
distriktsbestyrelsen samt evt. gæster. 

Januar 
Udarbejd budgetforslag for kommende IW år og anmod om at få det med som et punkt på 
dagsordenen til bestyrelsesmødet i januar, så det kan godkendes på bestyrelsesmødet først i 
januar. 

Afstem medlemslisten med medlemsregistret. 

Betal nationalkassereren for evt. nye medlemmer optaget i perioden 01.07-31.12. (hun sender en 
opgørelse). 

Udarbejd budget (kan først endeligt færdiggøres efter nationalbestyrelsesmødet i januar). Der kan 
komme ændringer i satserne fra IW DK. Distriktssekretæren skal bruge det ca. den 20. januar – 
aftal selv sidste frist for fremsendelse (skal udsendes med invitation til forårsdistriktsmødet). 
Budgettet sendes også til distriktets IT-konsulent. Det skal være Excel regneark, hvor alle formler er 
ændret til værdier. 

Udarbejd formular til delegeredes kørselsgodtgørelse for deltagelse i forårsdistriktsmødet. 
Formularen skal sendes til sekretæren, som mailer den sammen med øvrige materialer til distriktets 
delegerede, senest den 28. januar. Formularen skal også sendes til distriktets IT-konsulent. 

Udpeg revisorer, som skal godkendes på forårsdistriktsmødet. 

Februar 
Tilmeld og betal for distriktsbestyrelsen og evt. gæster til forårsdistriktsmødet. 
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Bestil eventuelt IW effekter. til forårsdistriktsmødet hos nationalkassereren. 

Marts 
Modtagelse af bestillinger fra klubberne på publikationer og Directory senest 1. marts. 

Bestil IW Nytt Norge, Sverige, Rundschau og Association. 

- Distrikt 44 bestiller IW Nytt Norge,  
- Distrikt 45 bestiller IW Nytt Sverige, (hos Rådskasserer i Sverige – få mail adresse af enten 

D-præsident eller ISO som har et eksemplar af Directory) 
- Distrikt 46 bestiller Association,  
- Distrikt 47 bestiller Rundscahau og  
- Distrikt 48 bestiller Directory. 

Bestil bag login på de enkelte distrikters formular 5 jf. foranstående. 

Forbered fremlæggelse af budget til forårsdistriktsmødet. 

Evt. dødsfald efter efterårsdistriktsmødet oplyses til distriktspræsidenten. 

Husk vekselpenge til forårsdistriktsmødet og IW effekter. 

Udbetaling af rejsegodtgørelse (forårsdistriktsmødet) til de delegerede, distriktsbestyrelsen samt 
evt. gæster. 

På forårsdistriktsmødet gennemgås næste års budget og en evt. kontingentforhøjelse varsles 
ligeledes på dette møde. 

Bestil pastdistriktspræsidentnål hos nationalkassereren, hvis distriktspræsidenten ikke har flere. 
Bestyrelsen har aftalt, at nålene skal opbevares sammen med distriktspræsidentens kæde. Bestil 2 
hver gang. 

April 
Ny prisliste for IW effekter kommer fra nationalkasserer. 

Udarbejd formular til delegeredes kørselsgodtgørelse for deltagelse i 
Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse. Formularen skal sendes til værtsklubben, som senest den 
28. april udsender invitation og tilmeldingsblanket. 

Maj 
Telefongodtgørelse/anden bestyrelsesgodtgørelse udbetales. 

Tilmeld og betal for distriktsbestyrelsen og evt. gæster til instruktionsmødet/kædeoverrækkelsen. 

Betal nationalkassereren for evt. nye medlemmer optaget i perioden 1.1.-31.5. (Opgørelse kommer 
fra nationalkassereren) 

Juni 
Evt. instruktionsmøde med instruktion af de kommende klubkasserere. 

Udbetaling af rejsegodtgørelse (kædeoverrækkelse/instruktion) til de delegerede, 
distriktsbestyrelsen og evt. gæster. 

Afslutning af regnskaber pr. 30.06, samt revidering af regnskabet. 

Øvrige pligter: Se dit eget distrikts interne regler 



 
_________________________________________________________________________ 

  

           ___________________________________________________________________________ 
Rev. marts 2019 

 

39 

Håndbog for Inner Wheel Danmark 

Afstem medlemslisten med medlemsregistret. 

Køb gaver til revisorer.  

Ved overdragelse til ny distriktskasserer – husk at slette gamle fuldmagter. 

 

6. DISO (District International Service Organizer) 

INNER WHEEL NYT og Årsskriftet 
DISO modtager indlæg fra klubberne, ca. ½ A4 side færdigredigerer dem og lægger dem i Dropbox. 
Alle indlæg skal afleveres i Word format. Siden skal også indeholde 2-3 billeder. Fotos skal 
afleveres i jpg format og forsynes med titel, som svarer til indholdet. Personer i fotoet nævnes fra 
venstre mod højre. DISO vælger artiklerne til årsskriftet, der fremsendes til redaktionsgruppen.  

Der er ingen deadlines for INNER WHEEL NYT, materiale afleveres løbende.  
Deadline for artikler til Årsskriftet er 30. juli fra DISO til Dropbox. 

 

Annoncering: 
Udover artikler til Årsskiftet påhviler det også ISO’erne at finde annoncører til Årsskriftet. Dette 
arbejde kan ske i tæt samarbejde med distriktets DISO. Nationale annoncer - hermed menes 
annoncer, hvor annoncørerne er store og større virksomheder med landsdækkende kundekreds. 
DISO informeres om igangværende forhandling med potentielle annoncører. DISO er ansvarlige for 
koordinering mellem distrikterne. Så snart en annonce er tegnet, skal oplysninger sendes til 
redaktionsgruppen på e-mail: iwredaktoer@gmail.com   

Rapporter som DISO skal modtage og bearbejde 
1. Første rapport om klubbernes aktiviteter i forbindelse med Inner Wheel dagen den 10. januar 
skal indsendes af ISO`erne senest 31. januar. 

DISO opsummerer disse rapporter og orienterer om dem i distriktsbestyrelsen, på distriktets 
hjemmeside og ved forårsdistriktsmødet. 

Opsummeringen sendes også til Ledende DISO, som bruger oplysningerne i sit sommerbrev til 
verdenspræsidenten. 

2. Anden rapport om venskabsklubber, fadderbørn, velgørenhed samt evt. programmer for hele 
året indsendes af ISO`erne senest 30. juni. 

DISO opsummerer også disse rapporter og orienterer om dem i distriktsbestyrelsen, på distriktets 
hjemmeside og ved efterårsdistriktsmødet. 

Opsummeringen sendes også til ledende DISO. 

Ledende DISO udarbejder sommerbrevet til verdenspræsidenten ud fra DISO`ernes 
opsummeringer, og fremsender det via nationalpræsidenten og dennes sekretær. Sommerbrevet 
udfærdiges på dansk og engelsk. 

 

Kommunikation mellem DISO og ISO 

mailto:iwredaktoer@gmail.com


 
_________________________________________________________________________ 

  

           ___________________________________________________________________________ 
Rev. marts 2019 

 

40 

Håndbog for Inner Wheel Danmark 

Af distrikternes retningslinjer for DISO fremgår det, hvordan kommunikationen mellem DISO og ISO 
bør fungere. (DISO gruppen vil i fællesskab se på distrikternes retningslinjer og arbejde hen imod 
en harmonisering af disse). 

Internationalt relaterede opgaver 
Hvis distriktet har venskabsklubber i udlandet, er det DISO`s opgave at opretholde kontakt med 
disse på distriktets vegne. Det enkelte distrikt har egne retningslinjer for, hvordan dette samarbejde 
skal fungere. 

DISO træf 
Det tilstræbes, at der afholdes DISO træf en gang om foråret og i forbindelse med landsmødet på 
Nyborg Strand. 

 

7. Øvrige poster 

Bd. Vejledning for personer tilknyttet distriktsbestyrelsen 

1. IT-konsulent 

Max 4 år på posten (kan forlænges)  

 samarbejder med Inner Wheel Danmarks landswebmaster. 
 

 har sit eget distrikt og rådgiver distriktets klubwebmastere efter anvisning fra landswebmaster. 
 

 vedligeholder og opdaterer distriktets hjemmeside efter aftale med distriktsbestyrelsen og 
sørger i den forbindelse for at alt relevant materiale fremsendt fra distriktsbestyrelsen bliver lagt 
på hjemmesiden på aftalte sider efter aftale med afsender. At siden er ajourført, at links virker 
og at den er i overensstemmelse med Persondataforordningen. Ændrer intet i det fremsendte 
materiale og retter/tilføjer ikke på siden uden aftale med distriktspræsidenten. Det vedrører bl.a:     
Meddelelser og nyhedsstof fra distriktsbestyrelsen 
Referater fra bestyrelsesmøder 
Links til invitationer, indkaldelser og referater til distriktsmøder  
Opdaterer og tester Gmails / mailadresser samt personbilleder til den nye distriktsbestyrelse 
Opdaterer distriktets interne regler med link til IW-Håndbogen   
 

 er ikke medlem af distriktsbestyrelsen, men skal inviteres til at deltage i alle 
distriktsbestyrelsesmøderne ( uden stemmeret) og distriktsmøder i løbet af året – for at sikre 
bedst muligt samarbejde samt vedligeholdelse af hjemmesiderne. Har ansvar for it-afvikling på 
distriktsmøderne. 
 

 orienterer på distriktsmøderne efter aftale med distriktsbestyrelsen om IT-arbejdet. 
 

 tilbyder hjælp til oprettelse og vedligeholdelse af klubbernes hjemmesider, så de til enhver tid 
ser præsentable ud, samt hjælper ved opståede problemer med siderne.  

 

 tilbyder kurser for nye klubwebmastere og afholder årligt klubwebmastertræf. 
 

 tilbyder hjælp til eget distrikts klubwebmastere i forbindelse med medlemslogin, 
medlemsregistret, G.mails, indberetning af sekretær til IIW, mødekalender, månedsbreve m.m. 
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og om nødvendigt henviser til medlemsregistrator / landswebmaster. 
 

 har adgang til at administrere sit distrikts hjemmeside, samt alle klubhjemmesiderne i sit distrikt 
og er desuden superbruger. Fratages ved ophør af sin post. 
 

 er administrator på sit distrikts Facebook gruppe/side (sammen med DP). Skal give den fra sig, 
ved ophør af sin post. 

 

 er medlem af IT-udvalget, som består af max. 6 personer: Inner Wheel Danmarks 
landswebmaster og de 5 IT-konsulenten. Udvalget bistår Inner Wheel Danmark på nationalt, 
distrikts- og klubplan med oprettelse og vedligeholdelse af IW`s hjemmesider.  Reviderer 
løbende i takt med udviklingen diverse vejledninger samt Håndbogen vedrørende 
webmasternes og IT-konsulenternes arbejde. IT-udvalget mødes efter behov. 
.   

 udgifter i forbindelse med møder for IT-konsulenterne dækkes af distrikterne. I forbindelse med 
Landsmødet betaler IW DK en del af udgiften. 
 

 henvendelser af mere generel art, videresender IT-konsulenten til landswebmaster, som også 
kontaktes, såfremt IT-konsulenten ikke selv kan løse et eventuelt problem. 

 

 IW DK betaler kr. 1.000,- til hvert distrikt som tilskud til administrationsomkostninger til 
distrikternes IT-konsulent. 

 

Be. Vejledning til distriktsbestyrelsen for afholdelse af møder 

1. Forårsdistriktsmøde 

Det er arrangerende klubs ansvar at udføre det praktiske arbejde omkring afholdelsen af  
forårsdistriktsmødet, herunder at finde passende lokaler, udarbejde program, sørge for udsendelse 
af materiale og afvikling af mødet. 

Det er distriktsbestyrelsens ansvar at tilrettelægge selve distriktskomitémødet. Tidsplan aftales de 
to parter imellem. 

Vicedistriktspræsidenten tager i november /december kontakt med klubben, der skal afholde 
forårsdistriktsmødet i hendes distriktspræsident år. (Altså 14 måneder før, for at sikre reservation af 
egnet lokale). En liste over arrangerende klubber findes på distriktets hjemmeside, men det er 
hensigtsmæssigt at prøve at undgå, at der er sammenfald mellem klubber, der arrangerer 
kædeoverrækkelse eller landsmøde samme år.  

Forårsdistriktsmødet skal efter vedtægterne afholdes i marts måned. Orienter den arrangerende 
klubs præsidenten om, hvor hun kan finde vejledning (Håndbog Ae.1.) 

Kontakt mellem klub og distriktspræsident bør finde sted i efteråret før, for at planlægge afviklingen 
af mødet. Der skal være et bord til brug for salg af IW effekter. 

Distriktssekretæren sørger for, senest den 31. oktober (gerne sammen med referater fra Nyborg 
Strand), at opfordre klubberne til at opstille nye kandidater til distriktsbestyrelsen. Samtidig 
indkaldes forslag, der skal behandles på forårsdistriktsmødet. 

Begge skal være distriktsbestyrelsen i hænde SENEST den 1. januar. 
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Udkast til dagsorden, stemmesedler, udformning af eventuelle forslag (bed evt. om uddybende 
begrundelser eller økonomiske beregninger), godkendelse af arrangerende klubs invitation, pris og 
tilmeldingsliste behandles på distriktsbestyrelsesmødet i januar. 

Deadline for distriktssekretærens modtagelse af skriftlige beretninger bør være mindst 8 dage før 
udsendelse til klubberne. 

Invitation, tilmeldingsliste, dagsorden vedlagt evt. forslag og skriftlige beretninger samt evt. 

stemmesedler skal være klubberne i hænde senest 6 uger før mødet. 

Eventuelle ændringsforslag fra klubberne til dagsorden, skal være distriktspræsidenten i hænde 
senest 4 uger før mødet og ny dagsorden udsendes senest 2 uger før. 

Distriktspræsidenten inviterer følgende personer på distriktets regning: 

- Distriktets Rotary guvernør evt. med ledsager 
- Nationalpræsidenten, evt. Board medlemmer fra distriktet 
- Distriktsbestyrelsen, kommende distriktsbestyrelsesmedlemmer 
- Nationalbestyrelsesmedlemmer fra distriktet 
- Distriktets siddende revisorer 
- Distriktets evt. nye kommende revisorer 
- Distriktets IT ansvarlige 
- Den af distriktsbestyrelsen forslåede dirigent, 
- samt andre med tilknytning til distriktet – dvs. alle, der beklæder poster i IW, og som er 

medlem af en klub i distriktet. 

Invitationen til ovennævnte gæster er UDEN pris. 

Distriktspræsidenten bør i sin velkomst nævne gæsternes navne og mindes de medlemmer, der er 
døde siden sidste distriktsmøde. 

På selve mødet er der tradition for, at bestyrelsen foreslår distriktssekretæren som referent. 

Som stemmetæller kan foreslås pastdistriktspræsidenten og distriktskassereren. Se distriktets 
interne vejledning 

Det er distriktsbestyrelsens opgave at sørge for blomster eller andet (chokolade) til arrangerende 
klub. 

Faste punkter på dagsordenen til forårsdistriktsmødet  

- Nyheder/meddelelser fra distriktsbestyrelsen og IT-konsulent 
- Distriktsbestyrelsen for det kommende år indstilles til godkendelse af distriktskomiteen 
- Fremlæggelse af budget for det kommende IW-år til godkendelse 
- Fastsættelse af distriktskontingent 
- Revisorer udpeges og godkendes for det kommende IW-år 
- Godkendelse af nationalpræsidenten (hvert andet år, på NP’s 2. funktionsår) 
- Orientering af vicenationalpræsidenten (lige år) 
- Vicenationalpræsident posten opslås ledig (ulige år) 
- Nationalkasserer posten opslås ledig (lige år) 
- Orientering om distriktsopgave 
- Forslag fra klubber 
- Fastsættelse af dato for efterårsdistriktsmødet 
- Indkalde forslag til dagsorden til lands- og efterårsdistriktsmødet (deadline 1. maj) 
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- Opstilling af Officers til IIW (kun i distrikter, som har en kandidat) 
- Information om instruktionsmøde og kædeoverrækkelse. Værtsklubbens præsident inviterer. 
- Orientering om Convention, i de år hvor et sådant finder sted. 

 

Andet vedr. Forårsdistriktsmødet: 

Dirigent til distriktsmødet afklares også på årets 1. bestyrelsesmøde. Distriktsbestyrelsen foreslår 
en kandidat. Kan være en kvalificeret blandt mødets deltagere ( ikke en delegeret)– også af 
økonomiske hensyn. Det bør ikke være distriktspræsident eller pastdistriktspræsident, men i nogle 
distrikter har der været tradition for at spørge afgående pastdistriktspræsident.   

- Deadline for ændringsforslag til dagsordenen skal fremgå i indkaldelsen. 
- Resultatet af afstemningen til Årsindsamlingen offentliggøres på Inner Wheel Danmarks 

hjemmeside den 1.marts. 
- Distriktspræsidenten nævner dødsfald i distriktet siden efterårsdistriktsmødet 
- Indlæg (forkortet og klar til referat) fra talere skal afleveres/sendes pr. e-mail til 

distriktssekretæren umiddelbart eller senest 7 dage efter mødet. 
- Referatet skal indeholde tidsfrist for indsigelse (1. maj) 
- Dirigenten er medunderskriver på referatet 
- Distriktskassereren udbetaler kørselsgodtgørelse. Følg distriktets bestemmelser herom. 

(Skriv på indbydelsen) 
- Stemmetællere: distriktskassereren + 1 (evt. DISO) Se distriktets bestemmelser herom 
- Referenter: SEK + 1 (evt. VDP) Se distriktets bestemmelser herom 
- Distriktsflag (husk med hjem efter mødet) 
- Roller 
- Klubskilte til borde og bestyrelses navneskilte til panel 
- Liste over deltagere 
- Kontrol af mikrofoner og medium, hvor mødet optages på. 
- Ekstra dagsordener og evt. bilag samt ekstra sæt grønt/rødt stemmekort 
- Afstemningssedler i tilfælde af skriftlig afstemning 
- Husk: sang før og efter mødet, klokke, lys og tændstikker m.m. 

 

Husk også roser til dirigenten (og chokolade til værtsklubben!) 

 

2. Efterårsdistriktsmødet 

Efterårsdistriktsmøde afholdes på Nyborg Strand i forbindelse med Inner Wheel landsmødet hvert 
år den først weekend i oktober måned. 

Invitationer til Inner Wheel landsmøde fremsendes til klubberne i juli måned.  

Tilmeldinger sendes direkte til nationalkassereren fra klubberne sammen med betaling.   

Distriktets 2 medlemmer af nationalbestyrelsen deltager fra fredag morgen i 
nationalbestyrelsesmødet, efterfulgt af IW DK`s middag, her deltager ligeledes 
vicedistriktspræsidenten. 

It-udvalget holder møde torsdag-fredag forud for mødet. 
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Distriktsbestyrelsens øvrige medlemmer deltager fra fredag aften, hvor IW DK er vært for 
henholdsvis distriktssekretær-gruppen ved nationalsekretæren, distriktskasserer-gruppen ved 
nationalkassereren, DISO-gruppen ved INNER WHEEL NYTs redaktører, IT-udvalget ved 
landswebmasteren. Disse grupper spiser middag sammen og derefter arbejdes  i egne grupper. 
Distriktet betaler overnatning. Så vidt muligt bestilles dobbeltværelser af økonomiske hensyn. 

Arbejdsopgaver i juli/august 

Forslag til dagsorden til efterårsdistriktsmødet udarbejdes af distriktspræsidenten og godkendes på 
august bestyrelsesmødet. Dagsordenen mailes til Nationalsekretæren inden 
nationalbestyrelsesmødet i august. 

Revideret regnskab for distriktet forelægges af distriktskassereren på 1. bestyrelsesmøde til 
godkendelse og underskrift – husk det er underskrift af den afgående bestyrelse.  

Beretninger fra henholdsvis distriktspræsident, pastdistriktspræsident og DISO, der skal udsendes 
til klubberne sammen med materialet til IW landsmødet, mailes til distriktssekretæren inden den 20. 
august. Se evt. dit eget distrikts interne regler omkring udsendelse af beretninger. 

Dirigent til distriktsmødet afklares også på 1. bestyrelsesmøde. Distriktsbestyrelsen foreslår en 
kandidat. Kan være en kvalificeret blandt mødets deltagere – også af økonomiske hensyn. Det bør 
ikke være distriktspræsident eller pastdistriktspræsident, men i nogle distrikter har der været 
tradition for at spørge afgående pastdistriktspræsident.   

Se vejledning for dirigent under punkt Bh 3.  

Invitation af gæster aftales. Distriktspræsidenten mailer/sender i august til vore gæster materiale til 
distriktsmødet uden regnskab. Der er tradition for at invitere nationalpræsidenten, lovrådgiver, 
medlemsregistrator eller andre med nationale/internationale IW embeder til mødet. Specielt vigtigt, 
hvis de tilhører vores distrikt. Afgående distriktskasserer inviteres til deltagelse i 
efterårsdistriktsmødet og landsmødet og fremlægger regnskabet på efterårsdistriktsmødet. 

I følgebrevet til invitationen gøres opmærksom på, at klubberne skal finde nye medlemmer til 
distriktsbestyrelsen, så de evt. kan præsenteres på Nyborg Strand. 

Deadline for udsendelse til distriktets delegerede er 28. august – beretninger kan godt komme 
senere. Husk også at sende materialet til distriktsbestyrelsen og til eventuelle gæster. 

Dagsorden, beretninger, forslag m.v. lægges alt sammen ligeledes på distriktets hjemmeside. 

Arbejdsopgaver september/oktober 

Det 2. distriktsbestyrelsesmøde afholdes. Dagsorden for distriktsmødet gennemgås, og det aftales, 
om der skal ske ændringer i det udsendte.  

Det aftales, hvilket AV-udstyr, vi har brug for på Nyborg Strand og hvilket lokale, vi ønsker at 
benytte. Vi skal bruge et lokale til ca. 100 mennesker. Vigtigt er det, at der er faciliteter til at optage 
mødet på usb stik. Kontakt landsmødekoordinatoren, så du ved, at tingene er bedst mulige. Hvis vi 
skal have gruppearbejde, skal lokale valget tage hensyn til det. 

Der træffes evt. aftale om drinks før mødet.  

Arbejdsopgaver på Nyborg Strand 
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Distriktssekretæren medbringer distriktets IW flag, der bliver hejst lørdag morgen. Husk at få det 
med hjem! Ligeledes medbringes klubskilte og distriktsbestyrelsesskilte. Ekstra røde og grønne 
stemmekort kan også være en god ide. 

Distriktssekretær og DISO forbereder mødelokalet til distriktsmødet. Check mikrofon og aftal 
optagelser af mødet med Nyborg Strands pedel (distriktet har selv diktafon, som medbringes til en 
nødsituation). 

Distriktspræsident og vicedistriktspræsident modtager de delegerede i forhallen lørdag formiddag. 
Distriktskasserer registrerer, modtager fuldmagter og modtager bilag til rejsegodtgørelse. 

Distriktskasserer og vicedistriktspræsident fungerer som stemmetællere både ved 
efterårsdistriktsmødet lørdag og landsmødet søndag. Kontrollerer antallet af delegerede i forhold til 
deltagerlisten og meddeler det til dirigenten for distriktsmødet. Ligeledes oplyses antal delegerede 
og fuldmagter til chefstemmetællerne (nationalkasserer og nationalsekretær) forud for landsmødet 
søndag. Se distriktets interne regler 

Vicedistriktspræsident og distriktskasserer deltager, hvis der indkaldes til stemmetællermøde. Se 
distriktets interne regler 

Distriktssekretæren udarbejder et referat fra mødet, der skal godkendes af dirigenten og 
distriktsbestyrelsen. Det godkendte referatet sendes til de delegerede og lægges på distriktets 
hjemmeside, således at medlemmerne bliver informeret hurtigt efter mødet. 

3. Instruktionsmøde 

Hvert år er det distriktsbestyrelsens ansvar, at der afholdes instruktionsmøde for de nye 
klubbestyrelser. 

Som støtte for instruktørerne kan IW-Learning materialet anvendes. Findes på IW Danmarks 
interne hjemmeside. 

Instruktionsmødet kan afholdes som selvstændigt møde, sammen med forårsdistriktsmødet eller 
sammen med kædeoverrækkelsen. 

Det er en god ide at afholde instruktionsmødet så tidligt som muligt efter at de nye bestyrelser er 
valgt, idet det er vigtigt, at de kommer i gang med planlægningen af deres IW- år. Netop efter et 
nyvalg er man meget engageret og måske lidt nervøs, for hvad det er man har påtaget sig. 

Det er vigtigt med en generel orientering om Inner Wheels opbygning. 

Dernæst bør hver enkelt bestyrelsesgruppe have en orientering / instruktion for sig opdelt i  

- Præsidenter 
- Sekretærer 
- Kasserere 
- ISO`er 
- Webmastere 

I disse grupper kan man gå mere i detaljer med de enkelte gruppers opgaver. Her findes også i IW-
Learning materialet, vejledninger for de enkelte poster. 

Det er en god ide at invitere klubbernes nye medlemmer med til instruktionsmødet for at give dem 
et indblik i, hvad Inner Wheel egentligt er. 

 

http://www.intern.innerwheel.dk/da/IWLearningForklaring
http://www.intern.innerwheel.dk/da/IWLearningForklaring
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4. Distriktskædeoverrækkelse 

Vicedistriktspræsidenten aftaler i god tid med sin klub rammerne for kædeoverrækkelsen. 

Den arrangerende klub bestemmer dato senest før distriktsbestyrelsesmødet i august. 

Tid og sted fastlægges inden distriktsbestyrelsesmødet i januar. Kædeoverrækkelsen skal senest 
finde sted i juni. Meddeles distriktsbestyrelsen via vicedistriktspræsidenten. 

Programmets afvikling aftales med distriktspræsidenten inden udkast til invitation fremsendes 
senest 1. februar. Godkendes af distriktsbestyrelsen i februar.   

Indbydelsen skrives af klubpræsident og evt. distriktspræsidenten i fællesskab. 

Indbydelsen og tilmeldingsskema sendes til distriktssekretæren senest 15. april, som senest 28. 
april udsender materialet til klubpræsidenter og klubsekretærer.  

Det understreges, at alle er velkomne til at festligholde dagen. 

Klubpræsidenten fremsender inden mødet en liste over klubbens inviterede gæster til orientering for 
distriktspræsidenten. Klubben betaler for egne gæster. 

De nye distriktsbestyrelsesmedlemmer er distriktets gæster og inviteres af distriktspræsidenten.  

Distriktet betaler for disse og evt. andre gæster inviteret af distriktspræsidenten. Gæster og 
distriktsbestyrelsen tilmeldes samlet af distriktskassereren. 

Klubben udfærdiger deltagerliste og sender denne til distriktssekretæren, som videresender til 
klubberne. 

Mødelokale skal indeholde talerstol/pult med mikrofon. 

Distriktsbestyrelsen og distriktets gæster sidder nær talerstolen.  

Distriktsbestyrelsen sørger for fotografering af ny bestyrelse og ny distriktspræsident.  

Distriktskædeoverrækkelsen ledes af distriktspræsidenten, og den øvrige tid er klubbens 
arrangement. 

Program 

1. Kort velkomst ved værtsklubbens præsident, som tænder stearinlyset (ved dette møde mindes vi 
ikke afdøde). Herefter evt. en sang (det er op til værtsklubben).  

2. Kort velkomst ved distriktspræsidenten med præsentation af både nuværende og kommende 
distriktsbestyrelse. Distriktspræsidenten er selv ordstyrer, da der ikke er nogen officiel dirigent.  

Nationalpræsidenten og evt. andre gæster får ordet efter ønske og aftale. 

Er det aftenmøde vil man typisk starte med at spise, måske lidt underholdning og herefter gå over 
til: 

3. Evt. Intercity møde, hvis værtsklubben ønsker det.                  

4. Kædeoverrækkelsen 

Distriktspræsidenten takker bestyrelsen og tager afsked med medlemmer, der forlader bestyrelsen.  

Distriktspræsidenten giver kæden videre. 
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Ny distriktspræsident taler – takker for kæden m.v. 

Pastdistriktspræsidenten overrækker pastnål til ny pastdistriktspræsident og tager afsked. 

Hvis andre distriktsbestyrelsesmedlemmer ønsker ordet, meddeles dette inden mødet til 
distriktspræsidenten. 

Klubpræsident ønsker ny distriktspræsident til lykke.  

Ny distriktspræsident taler, takker sin klub m.v. og afslutter med praktiske bemærkninger, herunder 
dato for efterårsdistriktsmødet. 

Evt. andre taler.  

Det aftales, om det er klubpræsidenten eller den ny distriktspræsident, som takker af, foreslår 
slutsang og slukker Inner Wheel lyset. 

Efter mødet 

Distriktssekretæren refererer hele mødet (dog ikke værtsklubbens møde) - og referatet mailes til 
følgende: 

- Nuværende og nye distriktsbestyrelsesmedlemmer 
- Samtlige klubber i distriktet 
- Nationalpræsidenten     
- Evt. Boardmedlem 
- Nationalsekretær 
- Medlemsregistrator    
- Evt. øvrige gæster 

Afgående distriktssekretær sørger for, at den kommende ny distriktssekretær får flaget, samt 
distriktsskilte/klubskilte/stage og lys m.v. med hjem. 

Distriktsbestyrelsens medlemmer skal huske at maile manuskripter/indlæg til distriktssekretæren.  

Se jeres eget distrikts interne vejledning, for øvrig information. 

 

5. Landsmøde, arrangerende distrikt 

 
Se under Cf.1 IW DK landsmøde 

 

Bf. Vejledning forslag 

Forslag generelt 

Forslag kan fremsendes pr. post eller indscannet med mail til distriktssekretæren og 
distriktspræsidenten. Der skal  bruges officielt brevpapir og forslaget skal underskrives af både 
præsident og sekretær. 

 

1. Forslag fra klubberne. 
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Behandles af distriktsbestyrelsen på førstkommende distriktsbestyrelsesmøde. Distriktspræsidenten 
giver klubben besked om resultatet umiddelbart efter distriktsbestyrelsesmødet. 
Hvis klubbens forslag skal behandles på distriktsmødet, af Inner Wheel Danmarks 
nationalbestyrelse eller af landsmødet kvalitetskontrolleres det og videresendes. 
 

2. Forslag til distriktsmøder 

Forslag til distriktsmøder kan fremsættes af distriktsbestyrelsen som helhed. Enkeltpersoner kan 
ikke fremsætte forslag. Forslag skal være behandlet og vedtaget på et distriktsbestyrelsesmøde. 
Datoen for vedtagelse på distriktsbestyrelsesmødet skal fremgå af forslaget. Såfremt forslaget har 
økonomiske konsekvenser, skal dette vedlægges et prisoverslag. 

Forslaget skal for at være gyldigt udsendes til distriktets klubber i så god tid, at alle distriktets 
klubber kan nå at behandle det på et klubmøde inden distriktsmødet, og give deres delegerede 
mandater til at stemme. 

 
3. Forslag til Inner Wheel Danmarks nationalbestyrelse 

 
Forslag til Inner Wheel Danmarks nationalbestyrelse kan fremsættes af distriktsbestyrelser. 
Enkeltpersoner kan ikke fremsætte forslag. Forslag skal være behandlet og vedtaget på et 
distriktsbestyrelsesmøde. Datoen for vedtagelse på distriktsbestyrelsesmøde skal fremgå af 
forslaget. Såfremt forslaget har økonomiske konsekvenser, skal dette, hvis muligt underbygges med 
beregninger og fremgå af forslaget.  
 

 
Forslaget skal indsendes senest 21 dage før det nationalbestyrelsesmøde, det ønskes behandlet 
på. 
 

4. Forslag til landsmødet 

Forslag til landsmødet kan fremsættes af distriktsbestyrelsen som helhed. Enkeltpersoner kan ikke 
fremsætte forslag. Forslag skal være behandlet og vedtaget på et distriktsbestyrelsesmøde. Datoen 
for vedtagelse på distriktsbestyrelsesmødet skal fremgå af forslaget. Såfremt forslaget har 
økonomiske konsekvenser, skal dette, hvis muligt underbygges med beregninger og fremgå af 
forslaget. 
 
Forslag kan fremsendes pr. post til nationalsekretæren. Hvis man vælger denne metode, skal der 
bruges officielt brevpapir, og forslaget skal underskrives af enten distriktspræsident eller 
distriktssekretær. Af forslaget skal fremgå dato for behandling og vedtagelse på 
distriktsbestyrelsesmødet.  
 
Forslag kan alternativ fremsendes pr. e-mail til nationalsekretæren. Her kan man nøjes med en 
almindelig e-mail, som blot indeholder præsidentens eller sekretærens navn. Det skal tydeligt 
fremgå, hvilket distrikt der stiller forslaget, og hvornår det er behandlet og vedtaget, og hvilken 
person (navn og Inner Wheel post) der fremsætter forslaget på distriktets vegne. Her er der altså 
intet krav om officielt brevpapir og underskrifter. 
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Forslag til landsmødet skal være nationalbestyrelsen i hænde senest 15. Juli.  Dette muliggør at 
klubberne kan behandle forslagene på et klubmøde inden landsmødet og give deres delegerede 
mandater til at stemme. 

5. Forslag til Constitution 

Distriktskomiteen kan stille forslag til International Inner Wheels Constitution. Alle forslag der 
fremlægges på Convention skal støttes af enten en klub, et andet distrikt eller en nationalbestyrelse. 
Forslagsstiller og den part der støtter forslaget, eller deres lovligt udpegede suppleant skal være 
tilstede ved Convention og fremlægge forslaget.  
 
Forslag skal være International Inner Wheels bestyrelse i hænde senest 18 måneder før 
Convention. Ca. 12 måneder før Convention udsendes en oversigt over de forskellige lovforslag, 
der skal behandles på Convention. Til disse forslag kan der stilles ændringsforslag – her er 
indsendelsesfristen 6 måneder før Convention. Også disse ændringsforslag skal støttes af enten en 
klub, et distrikt eller en nationalbestyrelse. Og igen gælder at såvel forslagsstiller, som den part, der 
støtter forslaget, eller deres lovligt udpegede suppleant skal være til stede ved Convention og 
fremlægge forslaget. 
 
Forslag og ændringsforslag skal forelægges distriktskomitéen for gennemgang af forslagets 
egnethed og formulering inden de fremsendes til IIW. 

 

Bg. Vejledning for personvalg 

1. Valg til distriktsbestyrelsen 

a. Vicedistriktspræsident 

På efterårsdistriktsmødet kan klubberne foreslå et medlem som kommende vicedistriktspræsident. 
Hvis hun er fra samme klub, som den kommende Distriktspræsident, skal det godkendes i 
Nationalbestyrelsen. Hun skal have accepteret opstillingen. 

Er der mere end én kandidat til en post, skal der være valg. Valget sker ved skriftlig afstemning 
inden forårsdistriktsmødet. Klubberne tilsendes pr. e-mail en stemmeseddel med de opstillede 
kandidaters navne samt en kort præsentation af kandidaterne. Hver klub har én stemme. 
Stemmesedlen sendes til distriktspræsidenten i en neutral kuvert, som derefter lægges i en kuvert 
mrk. afstemning og klubnavn. Åbning af kuverter og stemmeoptælling foretages af 
distriktspræsidenten sammen med 2 distriktsbestyrelsesmedlemmer. Ved lige stemmetal foretages 
lodtrækning. Stemmeantal opgives ikke, men kandidaterne kan få dem oplyst ved henvendelse til 
distriktspræsidenten. Distriktsbestyrelsen godkendes på forårsdistriktsmødet. 

I distriktet kan man have en liste over hvilke klubber der det kommende år skal prøve at finde en 
kandidat til vicedistriktspræsident – se distriktets interne regler. 

 

b. Distriktskasserer 

Opstilling og valg, som ved vicedistriktspræsidenten. 

Kan sidde i 3 år,  men skal godkendes hvert år på forårsdistriktsmødet. 
Der kan opnås dispensation fra Nationalbestyrelsen til længere funktionsperiode.   
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c. Distriktssekretær 

Udpeges evt. af distriktspræsidenten.( se distriktets interne regler) 
Kan sidde i 3 år, men skal godkendes hvert år på forårsdistriktsmødet for at have stemmeret.   

Der kan opnås dispensation fra Nationalbestyrelsen til længere funktionsperiode.  

d. District International Organiser (DISO) 

Opstilling og valg, som ved vicedistriktspræsidenten. 

Kan sidde i 3 år, men skal godkendes hvert år på forårsdistriktsmødet.   
Der kan opnås dispensation fra Nationalbestyrelsen til længere funktionsperiode.   

 

2. Valg til nationalbestyrelse 

Se Ag.3 klubvejledninger. 

 

3. Valg til International bestyrelse 

 
Se Ag.4. klubvejledninger. 
 
 

Bh. Øvrige vejledninger distriktsplan 

1. Arkivering 

Alle distriktsmøder med bilag – forår og efterår. 
Kædeoverrækkelser, bestyrelsesmøder gemmes i 5 år. 
Andet relevant. 

Gemmes på USB-stik, som opbevares af distriktssekretæren, eller i skyen via Inner Wheel 
Danmarks hjemmeside. 

 

2. Årsindsamling 

Se Ci - Årsindsamling. 

 

3. Dirigent 

Afstemninger:  

Det er vigtigt, at afstemninger foregår rigtigt, således at den overbeviser alle i forsamlingen om, at 
det resultat den udviser, er i overensstemmelse med flertallets ønske.  

Optælling af stemmer sker efter det antal delegerede, der er til stede ved mødets begyndelse.  

 

Funktion:  
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Dirigentens første opgave er at konstatere: 

1. At mødet er lovligt varslet, og  
2. Godkendelse af dagsordenen.  

Husk:  

Dirigenten er valgt af forsamlingen, og er derfor dennes tillidsmand.  

Selvom hun er foreslået af bestyrelsen, er hun ikke bestyrelsens repræsentant, og det er ikke 
hendes opgave specielt at varetage bestyrelsens interesser.  

Forslag:  

Hvis der er forslag på dagsordenen, skal dirigenten først give forslagsstilleren ordet for at forelægge 
sit forslag.  

Derefter sættes det under debat.  

En forslagsstiller har ret til at svare på modargumenter eller til at trække forslaget tilbage.  

Dirigenten skønner, hvornår et forslag er færdigdebatteret, så en afstemning kan foretages.  

Delegerede som ønsker ordet, skal henvende sig til dirigenten. Er der flere henvendelser samtidig, 
afgør dirigenten rækkefølgen.  

Dirigenten kan fastsætte taletid og kræve den overholdt.  

Dirigenten har ret til at suspendere mødet, hvis hun finder det nødvendigt.  

Alle afstemninger ledes af dirigenten, som har pligt til at sikre sig, at det emne der skal  

stemmes om, er klart formuleret, så alle ved, hvad de stemmer om. Er der tvivl om et spørgsmåls 
fortolkning, træffer dirigenten afgørelsen.  

Dirigenten leder stemmeoptællingen, med udpegede hjælpere, og bekendtgør resultatet.   

Efter hvert punkt på dagsordenen - hvad enten de afgøres ved afstemning eller ej - skal dirigenten 
kort gentage, hvad der er vedtaget af hensyn til referenten.  

Dirigenten underskriver referatet, og indestår for dets rigtighed.  

Eventuelt:  

Alle har taleret under "Eventuelt"; men der kan ikke træffes beslutninger, kun henstillinger. 

4. Convention 

Se punkt Ci 2 Convention under Inner Wheel Danmark. 

 

Bi. Årets gang i distriktet 

Nedenstående forkortelser er anvendt: 

DP  Distriktspræsident 

PDP  Pastdistriktspræsident 
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VDP  Vicedistriktspræsident 

SEKR   Distriktssekretær 

KASS   Distriktskasserer 

DISO  DISO/ Distriktsredaktør 

LWM Landswebmaster 

IT IT-konsulent 

bestyrelsen  Distriktsbestyrelsen 

NP  Nationalpræsident 

NS Nationalsekretær 

NK Nationalkasserer 

VNP Vicenationalpræsident 

Forretningsudvalg
  

Nationalpræsident, nationalsekretær  nationalkasserer, 
pastnationalpræsident og vicenationalpræsiden (hvis vi har en) 

”øvrige”  INNER WHEEL NYT redaktører, webmaster evt. Boardmedlem og 
landsmødekoordinator, når emnet drejer sig om distrikts- og 
landsmødet på Nyborg Strand 

 

Generelt vedrørende distriktsbestyrelsesmøder 

SEKR indkalder forslag fra bestyrelsesmedlemmer til næste dagsorden. Skal sendes til 
DP/SEKR senest 1 uge før mødet.  

DP og SEKR udarbejder dagsorden – sendes senest 5 dage før mødet.  

Referat uden bilag sendes til it-konsulent, som lægger på hjemmesiden.  

Dagsorden til og referat af distriktsbestyrelsesmøder tilsendes nationalsekretæren 

Beslutninger meddeles forslagsstillere, og hvis de har konsekvens for fremtiden tilføjes de 
Håndbogens generelle eller specifikke regler for distriktet. 

 

 JUNI/JULI 

DP/SEKR 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse og dagsorden m. bilag til bestyrelsesmøde nr. 1. 

Punkter på dagsorden ud over de faste punkter: 

Evaluering af Kædeoverrækkelse og Instruktionsmøder 
Udkast til dagsorden til efterårsdistriktsmødet – se indhold herunder. 
Gæsteliste til efterårsdistriktsmødet (DP inviterer) 
Forslag til behandling på efterårsdistriktsmødet 
Forslag til behandling på landsmødet 
Årsregnskab og status 
Gennemgang af referat fra nationalbestyrelsesmødet i april 
Gennemgang af dagsorden til kommende nationalbestyrelsesmøde 
Kandidater til vicedistriktspræsident 
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Kandidater til vicenationalpræsident (ulige år).  
Kandidater til nationalkasserer (lige år) 
Kandidater til poster i I.I.W. (forslag til kandidater fra eget distrikt sendes til 
England inden 30/9)  
Fastsættelse af dato for næste distriktskædeoverrækkelse 
Fastsættelse af dato for Instruktionsmøder 
Fastsættelse af dato for forårsdistriktsmødet 
Fastsættelse af distriktsbestyrelsesmøder for det kommende år 
Mødekalender inkl. jubilæer 
Oversigt over distriktspræsidentens klubbesøg. 

Faste punkter på dagsordenen til efterårsdistriktsmødet 

Valg af dirigent. 
Godkendelse af dagsorden. 
Valg af stemmetællere. 
Godkendelse af referat fra forårsdistriktsmødet. 
Pastpræsident aflægger beretning. 
Distriktspræsident aflægger beretning. 
Distriktskasserer eller pastdistriktskasserer aflægger regnskab. 
DISO aflægger beretning. 
Orientering v/distriktets it-konsulent. 
3 minutter v/vicedistriktspræsidenten. 
Valg af kandidat fra Dxx til vicenationalpræsident (ulige år). 
Valg af kandidat fra Dxx til nationalkasserer (lige år). 
Forslag til kandidater til distriktsbestyrelsen for det kommende år. 
Besvarelse af evt. spørgsmål til afstemningspunkter på landsmødet. 

Året før der afholdes Convention: 

Godkendelse af distriktspræsident xxx som proxy-holder til Convention. 
Valg af stedfortræder for proxy-holder. 
Orientering om stemmeprocedure, gennemgang af forslag m.m. til 
Convention v/ Pastdistriktspræsidenten. 

Indkomne forslag fra klubberne. 
Forslag fra distriktsbestyrelsen. 
Indbydelse til forårsdistriktsmøde v/arrangerende klub. 
Eventuelt, herunder spørgsmål fra klubberne. 

Deadline for ændringsforslag til dagsordenen skal fremgå i indkaldelsen. 

Referatet skal indeholde tidsfrist for indsigelse. 

DP/SEKR Sidste frist for forslag til landsmødets dagsorden er 15. juli. 

Sidste frist for forslag fra klubberne til efterårsdistriktsmødets dagsorden er 1. 
august.  

Modtagne forslag gennemgås snarest efter modtagelsen for at sikre at formalia er i 
orden, og at forslaget er grundigt underbygget bl.a. med økonomiske konsekvenser. 
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DP Til klubpræsidenter: Velkomstbrev med bekræftelse af aftalt besøg i klubben.  

Til Rotary: Orientering til Rotarys distriktsguvernør om dato for forårsdistriktsmøde. 
Invitation følger senere (januar). 

INNER WHEEL NYT: Indlæg. 

Andet: Tjek om distriktspræsidentkæden er forsikret (egen indboforsikring) 

SEKR Til klubpræsidenter og klubsekretærer ULTIMO JUNI: Materiale fra arrangerende 
klub og distrikt vedr. Nyborg Strand-møderne -(invitation/program + følgebrev, 
tilmeldingsblanket og følgebrev fra landsmødekoordinator, m.v.)  

KASS Til ny DP + ny KASS: Underskrift af fuldmagter til bankkonti - vær opmærksom på, 
at nogle banker forlanger underskrift fra samtlige distriktsbestyrelsesmedlemmer. 

Til distriktets revisorer: Årsregnskab (1 eksemplar til underskrift) med tilhørende 
bilag 

Til PDP: Det reviderede årsregnskab til underskrift (samme eksemplar). Husk også 
selv at skrive under! 

DISO Til ISO`er: Velkomstbrev med orientering om, hvad der skal ske i det nye år, og 
hvilket materiale (med tidsangivelse) der skal sendes til DISO (f.eks. oplysning om 
10. januar, velgørenhed, fadderbørn m.m.) 

 AUGUST 

ALLE Bestyrelsesmøde nr. 1 afholdes senest 1 uge forud for nationalbestyrelsesmødet. 

DP Kontakt til værtsklubber vedr. forårsdistriktsmødet og distriktskædeoverrækkelse.              

SEKR 

 

 

 

 

 

 

NP/NS 

IT 

 

 

Senest 5 dage før nationalbestyrelsesmødet sendes forslag til 
efterårsdistriktsmødets dagsorden til nationalsekretæren.  

Til klubsekretærer: Send evt. en velkomsthilsen til de nye klubsekretærer. 

Til klubpræsidenter og klubsekretærer: Indkaldelse og – den af 
nationalbestyrelsen godkendte dagsorden m. bilag til efterårsdistriktsmødet incl. 
evt. indsigelser til referatet af forårsdistriktsmødet. Deadline for ændringsforslag til 
efterårsdistriktsmødets dagsorden skal fremgå i indkaldelsen. 

Dagsorden m. bilag til landsmødet inkl. evt. indsigelser til foregående års 
landsmødes referat. 

Til NP og NS.: Plan for årets klubbesøg. Mødekalender og klubjubilæer i distriktet. 

Til IT-konsulent i eget distrikt: 
Mødekalender med oplysning om dato og sted for forårsdistriktsmødet, 
Instruktionsmøder og kædeoverrækkelse. Samt evt. andre vigtige datoer af 
interesse for alle (f.eks. golf m.v.). 

Billede af hele distriktsbestyrelsen (se under kædeoverrækkelsen i juni) til 
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DP/PDP 

distriktets hjemmeside. Husk titler og navne.  

(Enkeltbilleder af DP med kæde og PDP med past-nål til IW DK hjemmeside 
bliver taget på nationalbestyrelsesmødet i august.) 

KASS Til landsmødekoordinator: Samlet tilmelding og betaling for bestyrelsen og 
distriktets gæster til møderne på Nyborg Strand. 

Til klubkassererne: Velkomstbrev i form af mail samt augustregning på 
distriktskontingent og udenlandske publikationer m.v. 

Til nationalkasserer: Betale august regning. 

DISO Til INNER WHEEL NYT: Oplysning om dato og sted for forårsdistriktsmødet, 
instruktionsmøder og kædeoverrækkelse. 
Samt evt. andre vigtige datoer af interesse for alle (f.eks. golf m.v.). 

KASS Til klubberne: Videresende udenlandske publikationer efter liste (modtaget fra 
distriktskassereren). 

 SEPTEMBER 

DP Distriktets dirigent kontaktes i god tid forud for efterårsdistriktsmødet og kan evt. 
deltage i 2. bestyrelsesmøde. 

Deltagelse i Rotarys distriktskonference, som afholdes ultimo september eller primo 
oktober. Deltager efter indbydelse. 

DP/SEK Til bestyrelsen: Indkaldelse og dagsorden m. bilag til bestyrelsesmøde nr. 2.  

Punkter på dagsorden ud over de faste punkter: 

Gennemgang af referat fra nationalbestyrelsesmødet i august. 
Gennemgang af dagsorden til kommende nationalbestyrelsesmøde. 
Gennemgang af dagsorden, arbejdsplan og drejebog til efterårsdistriktsmødet. 
Gennemgang af dagsorden til landsmødet. 
Gennemgang af forslag, stemmeprocedure, m.m. til Convention (året før der 
afholdes Convention). 
Emner til kandidater (1 pr. distrikt) til vicenationalpræsident posten (ulige år)og 
nationalkasserer (lige år). 
Ledige poster til distriktsbestyrelsen (deadline 1. dec.). 

ALLE Bestyrelsesmøde nr. 2 afholdes senest 1 uge forud for nationalbestyrelsesmødet i 
oktober. 

KASS Til nationalkasserer: Bestille emblemer forud for efterårsdistriktsmødet. Bestille 2 
stk. PDP nåle (ulige år). 

Til DP: Liste over medlemmer, der er afgået ved døden siden forårsdistriktsmødet 
(ajourføres lige inden efterårsdistriktsmødet). 

Kontroller, at alle klubber har betalt distriktskontingent – ellers ingen 
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stemmeret. 

 OKTOBER 

ALLE Nyborg Strand møder: Se vejledning i IW Håndbog. 

DP 
PDP 
VDP  
SEKR 
KASS 
DISO 
IT/LWM 

Fredag: Nationalbestyrelsesmøde med efterfølgende middag  

VDP deltager i middagen efter nationalbestyrelsesmødet.  
Middag med efterfølgende gruppemøder med hhv. nationalsekretær, 
nationalkasserer og DISO /INNER WHEEL NYT redaktionsgruppen og It-
udvalget.  

DP 
PDP 
SEKR 

Lørdag formiddag: Deltager i Dirigentmøde (landsmøde) indkaldt af NP. 
Gør mødelokale klar til eftermiddagens efterårsdistriktsmøde. Computer og projektor 
opsættes med dias for mødet, og optagelse af mødet tjekkes med Nyborg Strand. 

ALLE 

 

 

 

 

Efterårsdistriktsmøde lørdag eftermiddag:  

Klubberne gøres opmærksom på deadline d. 1. januar ang.: 
Forslag til forårsdistriktsmødets dagsorden  
Forslag til det kommende års Årsindsamling efter følgende turnus: 

2017 Distrikt 46  
2018 Distrikt 47  
2019 Distrikt 48  
2020 Distrikt 44  
2021 Distrikt 45 (ny udvælgelsesmetode drøftes) 

KASS 
VDP 

Lørdag eftermiddag efter distriktsmødet: Distriktets to stemmetællere deltager i 
Stemmetællermøde indkaldt af nationalkasserer. 

Husk at medbringe liste over tilstedeværende delegerede og de afleverede 
fuldmagter. 

SEKR 

 

Søndag morgen: Møder i den store sal senest kl. 08.00 til bordopstilling 
medbringende skilte til egne klubber og distriktsbestyrelse samt røde og grønne 
stemmekort.  

Arrangerende distrikt er vært og udpeger referent/medreferent. 

SEKR Efter Nyborg Strand møderne – inden 1. november. 

Til klubberne: Referat af efterårsdistriktsmødet. Referat af landsmødet (modtages 
fra arr. distrikt). 

Til ”øvrige” og distriktets IT-konsulent: Referat af efterårsdistriktsmødet. 
Referatet lægges på distriktets interne hjemmeside. 

DISO Til INNER WHEEL NYT: Evt. indlæg. 

 NOVEMBER 
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DP/SEKR Til bestyrelsen: Indkaldelse og dagsorden m. bilag til bestyrelsesmøde nr. 3.  

Punkter på dagsorden ud over de faste punkter: 
Gennemgang af referat fra nationalbestyrelsesmødet i oktober 
Evaluering af efterårsdistriktsmødet 
Godkendelse af referat af efterårsdistriktsmødet 
Evaluering af landsmødet 
Godkendelse af referatet af landsmødet 
Planlægning for kommende IW år med henblik på budget 
Forslag til ledige poster i distriktsbestyrelsen 
Emneforslag fra klubberne til Årsindsamlingen. 

DP Til klubberne – og evt. andre: Send julehilsener af sted inden 1. december. 

KASS Til nationalkasserer senest 15. november: 
Udgiftsbilag vedr. Nyborg Strand møderne (kørselsrefusion). 

 DECEMBER 

DP/SEK Til bestyrelsen: 

Indkaldelse og dagsorden m. bilag til bestyrelsesmøde nr. 4, som afholdes senest 1 
uge forud for nationalbestyrelsesmødet (starten af januar).  

Punkter på dagsorden ud over de faste punkter: 
Gennemgang af dagsorden til det kommende nationalbestyrelsesmøde 
Indkomne forslag til Årsindsamlingen  
Udkast til kommende års budget herunder fastsættelse af distriktskontingent for 
det kommende år 
Udpege 2 revisorer til det kommende år 
Udenlandske publikationer (antal) til bestyrelsen 
Distriktsbestyrelsen til det kommende år (evt. valg?) 
Planlægning vedr. forårsdistriktsmødets afholdelse, herunder  

Gennemgang af udkast til forårsdistriktsmødets dagsorden – se 
indhold herunder. 
Gæsteliste til forårsdistriktsmødet  
Udkast til indbydelse mm. for mødet efter forårsdistriktsmødet 
gennemgås (modtages fra værtsklub). 

Planlægning af instruktionsmøder, tid, sted, indbydelse mm. 

Faste punkter på dagsordenen til forårsdistriktsmødet: 

Velkomst ved arrangerende klubpræsident og DP 
Valg af dirigent.  
Godkendelse af dagsorden. 
Valg af stemmetællere.  
Godkendelse af referatet fra efterårsdistriktsmødet. 
DP aflægger beretning. 
PDP aflægger beretning.  
DISO aflægger beretning.  
Budget, herunder  

Fastsættelse af kontingent  
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Valg af revisorer. 
Orientering v/IT-konsulent. 
Indkomne forslag fra klubberne/distriktsbestyrelsen.  
Godkendelse af Nat. præsident i første funktionsår 
Godkendelse af VNP (lige år). 
VNP posten opslås ledig (ulige år). 
Emner til valg af NK (lige år).  
Opstilling af Officers til IIW. (kun i distrikter, som har en kandidat). Forslag skal 
indsendes senest 30. september.  
Godkendelse og præsentation af distriktsbestyrelsen for kommende år. 
Resultat - Årsindsamlingen. 
Indlæg v/Nat. præsident. 
Indlæg fra Rotarys distriktsguvernør. (overvej at flytte til før det ordinære møde) 
Bekendtgørelse af næste distrikts- og landsmøde. 
Indbydelse til kædeoverrækkelse v/arrangerende klub. 
Eventuelt, herunder eventuelle spørgsmål fra klubberne. 

Deadline for ændringsforslag til dagsordenen er 4 uger før mødet. 

Referatet skal indeholde tidsfrist for indsigelse. 

DP/SEK 1. januar er deadline for klubbernes tilbagemelding ang.: 

Indsigelse til efterårsdistriktsmødets referat (1 måned efter udsendelsen). 
Forslag til forårsdistriktsmødets dagsorden. 
Evt. manglende forslag til besættelse af ledige poster i distriktsbestyrelsen. 
Forslag til det kommende års Årsindsamling efter følgende turnus: 

2017 Distrikt 46  
2018 Distrikt 47  
2019 Distrikt 48  
2020 Distrikt 44  
2021 Distrikt 45 (ny udvælgelsesmetode drøftes) 

SEKR 1. december er deadline for indsigelser til referat fra efterårsdistriktsmødet 
Endeligt referat fra efterårsdistriktsmødet sendes - dog kun hvis der er ændringer 
eller tilføjelser. 

KASS Udarbejd budgetudkast for kommende IW år. Skal godkendes af 
distriktsbestyrelsen på mødet i januar. 

Til/fra Medlemsregistrator: Afstemme distriktets medlemsbevægelser. 

ALLE Til distriktskasserer: Meddele, om der er udgifter i det kommende IW år, der har 
økonomisk betydning for budgetlægningen. 

 JANUAR 

ALLE Bestyrelsesmøde nr. 4 afholdes senest 1 uge forud for nationalbestyrelsesmødet. 

SEKR Senest 5 dage før nationalbestyrelsesmødet sendes forslag til forårsdistriktsmødets 
dagsorden til nationalsekretæren  
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Til klubberne inden 1. februar: 
Januarbrev fra distriktet, hvor der erindres om nogle af de aktiviteter, 
indberetninger og opgaver, der ligger i foråret. Se arbejdsbeskrivelse for 
distriktssekretær. 
Dagsorden – godkendt af nationalbestyrelsen - og øvrigt materiale til 
Forårsdistriktsmødet – send kopi til IT-konsulent. 
Materiale og afkrydsningsskema vedr. Årsindsamlingen efter turnus. 
Er der flere kandidater til samme ledige post i distriktsbestyrelsen medsendes 
stemmemateriale. 
Evt. indsigelser til efterårsdistriktsmødets referat medsendes. 
Evt. indsigelser til landsmødets referat medsendes. 

DP Til distriktets gæster ved forårsdistriktsmødet: Invitation udsendes efter 
bestyrelsesmøde nr. 4.   

KASS Til nationalkasserer: Betale januar regning 

Til værtsklub ved mødet i forbindelse med forårsdistriktsmødet: Tilskud i.h.t. 
aftale mellem værtsklub og distriktsbestyrelse.  

Nye revisorer: Hvis distriktet skifter revisorer, skal de udpeges for det kommende 
IW år og godkendes på forårsdistriktsmødet. 

ALLE I foråret afholdes instruktionsmøder for kommende klubbestyrelsesmedlemmer.  

DISO Til INNER WHEEL NYT: Evt. indlæg til redaktøren. 

Til ledende DISO: Rapport om klubbernes 10. januar aktiviteter. 

 FEBRUAR 

DP/SEK Til bestyrelsen: Indkaldelse og dagsorden m. bilag til bestyrelsesmøde nr. 5.  

Punkter på dagsorden ud over de faste punkter: 

Gennemgang af referatet fra nationalbestyrelsesmødet i januar. 
Gennemgang af dagsorden og arbejdsplan til forårsdistriktsmødet. 
Planlægning af instruktionsmøder og forslag til indbydelse. 

DP Distriktets dirigent kontaktes i god tid forud for forårsdistriktsmødet, og kan evt. 
deltage i bestyrelsesmødet i februar.  

SEKR Eventuelle beretninger eller andet yderligere materiale til forårsdistriktsmødet til 

klubpræsidenter og -sekretærer sendes senest den 28. februar. 

ALLE Bestyrelsesmøde nr. 5 afholdes ca. 1-2 uge(r) forud for forårsdistriktsmødet i 
marts. 

KASS Bestille udenlandske publikationer og Directory via formular 5 på hjemmesiden 
senest 1. marts. 

Til nationalkasserer: Bestille IW effekter til forårsdistriktsmødet. (Vi bestiller kun 
pastdistriktspræsident-nål hos nationalkassereren, alt andet bestilles direkte ved 
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Jysk Emblem Fabrik) 

Til DP: Liste over medlemmer afgået ved døden siden efterårsdistriktsmødet 
(ajourføres lige inden forårsdistriktsmødet). 

 MARTS 

DP/SEKR Forårsdistriktsmøde:  

Klubberne gøres opmærksom på  
Indsigelse til referatet af forårsdistriktsmødet senest 1. maj. 
Forslag til efterårsdistriktsmøde og landsmøde senest 15. juli. 

SEKR Til Landswebmaster og Medlemsregistrator: Navne, adresser, e-mailadresser 
m.v. på kommende års distriktsbestyrelse mailes til medlemsregistrator efter 
godkendelse på forårsdistriktsmødet. 

Distriktssekretær. sørger for, at alle distriktets klubber får indberettet Formular 2 
med ny bestyrelse. 

Til IIW.: Opdater klubsekretærer og den kommende distriktsbestyrelse på IIW senest 
30. april. Det aftales i distriktet om der et SEKR eller IT-konsulent der gør det  

VDP De nyvalgte distriktsbestyrelsesmedlemmer bydes velkommen og indbydes som 
gæster til kommende arrangementer som kreativ dag, kædeoverrækkelse. I øvrigt 
skal de informeres om opgaven, og hvornår første møde finder sted.  

Til alle kommende klubpræsidenter: Ultimo marts sendes en hilsen til kommende 
klubpræsidenter med forslag til dato for klubbesøg i det kommende IW år - specielle 
ønsker om aftenens forløb kan ”luftes”. 

 APRIL 

DP/SEKR Indkaldelse og dagsorden m. bilag til bestyrelsesmøde nr. 6, afholdes senest 1 uge 
forud for nationalbestyrelsesmødet.  

Nye bestyrelsesmedlemmer kan evt. deltage som observatører ved dette møde. 

Punkter på dagsorden ud over de faste punkter: 

Godkendelse af referat fra forårsdistriktsmødet 
Evaluering af forårsdistriktsmødet 
Gennemgang af dagsorden til kommende nationalbestyrelsesmøde 
Gennemgang af udkast til invitation, tilmeldingsblanket og program fra værtsklub 
ved distriktskædeoverrækkelse i maj/juni. 
Opdatering af distriktets interne regler i Håndbogen. 

DP Invitere gæster til distriktskædeoverrækkelse. 
Bestille navnebjælke til DP-kæden. 

SEKR Til præsidenter og sekretærer: 
Efter godkendelse af indbydelse på bestyrelsesmødet sendes primo april indbydelse 
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og tilmeldingsblanket til distriktskædeoverrækkelse. 

Udarbejde adresseliste på medlemmerne af den kommende bestyrelse.  

DISO Til INNER WHEEL NYT: Evt. indlæg til redaktøren. 

Til ISO`er: Skema vedr. velgørenhed, fadderbørn m.m. for det sidste halve år. 

 MAJ 

DP/ALLE 1. maj er deadline for klubbernes tilbagemelding ang.: Indsigelse til 
forårsdistriktsmødets referat (1 måned efter udsendelsen).  

KASS Til Medlemsregistrator: Oplysning om evt. dødsfald blandt tidligere 
distriktspræsidenter. 

Til værtsklub ved distriktskædeoverrækkelse i maj/juni: Tilmelde og betale for 
distriktsbestyrelsen og distriktets gæster. 

Til distriktsbestyrelse: Udbetale diverse udlæg til bestyrelsen. 

SEKR Til distriktets IT-konsulent: Opdaterer distriktets interne regler med link til 
Håndbogen. 

 MAJ/JUNI 

ALLE Distriktskædeoverrækkelse: Mødet holdes som aftenmøde sidst i maj eller først i 
juni i den kommende distriktspræsidents klub. 

Der afholdes møde i den pågældende klub, og der afsluttes med 
distriktskædeoverrækkelsen.  

IT-konsulenten evt. sekretær sørger for fotografering af den nye distriktsbestyrelse. 

DISO Deadline for artikler og annoncer til årsskrift er 1. juli. 

SEKR Til klubsekretærer: Send evt. en ”tak for i år hilsen”. 

KASS Til nationalkasserer: Distriktskontingent (50 %) betales for medlemmer optaget i 
perioden 1/1-31/5. Følg vejledning fra nationalkasserer. Nationalkasserer udsender 
regning. 

Administrere distriktets Mødepulje for værtskab på Nyborg Strand efter 
følgende turnus: 

2017 Distrikt 46  
2018 Distrikt 47  
2019 Distrikt 48  
2020 Distrikt 44  
2021 Distrikt 45 

Til/fra Medlemsregistrator: Afstemme distriktets medlemsbevægelser. 

ALLE Overdragelse og påklædning af din efterfølger i distriktsbestyrelsen. Hver enkelt 
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aftaler selv, hvordan og hvornår det sker. 

 

C. Inner Wheel Danmark 

Ca. Vedtægter 

Link til Vedtægter for Inner Wheel Danmark. 
 

Cb. Interne regler  

1. Forretningsorden 

Nationalbestyrelsens opgaver & beføjelser 

- Leder IW DK`s anliggender med ansvar for regnskab, budget og Årsindsamling og 
fastsætter selv sin forretningsorden. 

- Tegner IW DK udadtil, såvel nationalt som internationalt  

- Er ansvarlig for nominering af IW DK`s kandidat til posten som Board Director. 

- Kan fremsætte forslag til ændring af Constitution og nationale love (Bye-Laws). 

- Behandler forslag til ændring af nationale love. 

- Udfærdiger dagsorden til landsmødet  

- Godkender IW effekter og gaveartikler. 

- Godkender den af nationalpræsidenten valgte Nationalsekretær. 

- Godkender hvert år de til Nationalbestyrelsen tilknyttede personer 

- Når der skal være udskiftning på en af posterne, skal stillingen opslåes ledigt på IW DK`s 
hjemmeside. 

- Meddeler dispensationer. 

- Kan nedsætte arbejdsudvalg (ad hoc udvalg) til løsning af specielle opgaver. 

- Kan vedtage, at urafstemning eller landsafstemning skal finde sted. Ved landsafstemninger 
med lige stemmetal er nationalbestyrelsens afgørelse endelig. Nationalbestyrelsens 
afgørelser i administrative spørgsmål er endelige og meddeles distriktskomiteerne på 
førstkommende distriktsmøde. Klubber kan klage over en principiel afgørelse ved 
henvendelse til distriktspræsidenten i eget distrikt og til nationalpræsidenten. Klagen vil blive 
taget op til behandling som et særskilt punkt på det følgende nationalbestyrelsesmøde. 
Nationalbestyrelsens beslutning kan appelleres til distriktskomiteerne til endelig afgørelse.  

- På nationalbestyrelsesmøder drøftes alt af fælles interesse for distrikterne, og problemer 
søges løst.  

http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/2016-17/IW-DK_vedtaegter_2017.pdf
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Cc. Vejledning for bestyrelsesposterne  

1. Nationalpræsidenten  

Funktionsperiode 2 fortløbende år med stemmeret. 

Repræsenterer Danmark nationalt og internationalt og aflægger skriftlig rapport hvert år inden 1. 
maj til International Inner Wheel vedr. Inner Wheel Danmarks aktiviteter og medlemsstatus. Er 
verdenspræsidentens repræsentant ved chartring af nye klubber i Danmark. og er klubberne 
behjælpelig med udarbejdelse af dokumenter, så som signeret charterbrev og andet i denne 
forbindelse. 

Deltager i Convention (verdenskongres) som stemmeberettiget delegeret for nationalbestyrelsen og 
kan fungere som stemmeholder (Proxy Vote Holder) for danske Inner Wheel klubber. 

Leder møderne og sørger for, at kort resume af referater herfra bliver oversat til engelsk. Kan være 
medlem af alle udvalg nedsat af nationalbestyrelsen. Nationalpræsidenten udarbejder en plan for, 
hvem der skal inviteres til landsmødet, og hvornår de skal komme. (Endelig beslutning vedtages på 
nationalbestyrelsesmødet i august). Leder valg af dirigent (der skal være IW medlem med kendskab 
til mødeledelse og juridisk indsigt) til landsmødet og afholder dirigentmøde. 

Udpeger nationalsekretæren, som skal have været distriktssekretær.   

Godkender og påtegner alle udgiftsbilag vedr. nyanskaffelser, men kan ikke egenhændigt på 
nationalbestyrelsens vegne træffe væsentlige beslutninger af almen eller økonomisk karakter. 

Orienterer distriktsbestyrelserne og er behjælpelig på alle måder. 

Klager fra klubber over en principiel afgørelse skal tages op til behandling på det følgende 
nationalbestyrelsesmøde, og den deraf fremkomne beslutning kan appelleres til landsmødet til 
endelig afgørelse. 

Leder nationalbestyrelsesmøder og aflægger beretning på landsmøder.  

Nationalpræsidenten kan ikke gå i dialog med enkeltmedlemmer eller klubber. Alle henvendelser 
skal gå via distrikt som herved afgør om det er en ”sag”, som nationalpræsidenten skal involveres i. 

Nationalpræsidenten har eget budget for rejser mv. Forud for budgetlægning i juli udarbejdes 
budget over forventet forbrug (i samråd med nationalkassereren). 

Alle udlæg (forbrug til kørsel, porto, gaver m.v.) noteres og sendes til nationalkassereren som bilag 
til regnskab. Udlæg refunderes mod kvittering. 

Vicenationalpræsidenten og pastnationalpræsidenten modtager alt materiale, der udsendes i 
forbindelse med nationalbestyrelsesmøder for at bevare kontinuiteten ved nationalbestyrelsens 
arbejde og ved nationalpræsidentens eventuelle varige forfald. 

Nationalbestyrelsesmøderne planlægges og dagsordener til møderne udfærdiges i samarbejde 
med nationalsekretæren. 

Nationalsekretæren indkalder forslag til dagsorden senest 4 uger føre et nationalbestyrelsesmøde 
og udsender dagsorden med bilag senest 3 uger før mødet. 

Beslutningsreferat udsendes af nationalsekretæren (efter godkendelse på 
nationalbestyrelsesmødet) snarest efter mødet. 
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Efter nationalbestyrelsesmøder sendes besked til relevante personer og klubber ang. udnævnelser, 
godkendelser mv. Dette kan gøres pr mail af nationalpræsidenten. Samtidig lægges det på 
hjemmesiden. 

Korrespondance besvares løbende. Overordnet fremlægges emner fra postlisten på 
førstkommende nationalbestyrelsesmøde. 

Løbende formidling af alt af interesse fra IIW fremlægges på førstkommende 
nationalbestyrelsesmøde og kan lægges på hjemmesiden.  

Referater fra distriktsbestyrelsesmøder og distriktsmøder gennemlæses af nationalsekretæren. 
(Klubbernes månedsbreve efter mulighed af nationalpræsidenten) Er der fejl i forhold til vejledninger 
skal nationalsekretæren informere nationalpræsidenten, der gør distrikt opmærksomt på disse, 
således at de nationale vedtægter overholdes. 

Indlæg til INNER WHEEL NYT sendes via pastnationalpræsidenten ved nyheder og opfølgning. 

Følg med i hvornår klubber har jubilæer. Send hilsner med lykønskning pr mail. Der findes en liste 
over klubjubilæer, som ajourføres af nationalkassereren hvert år. 

Ved invitation til et jubilæum betaler IW DK for transport og en gave (500,- R167) ved 25-40-50 og 
60 års jubilæum. 

Uden invitation sendes en lykønskningshilsen. 

Klubber der fejrer 50-års jubilæum får tilbudt et gyldent/blåt kædebånd, hvis det ønskes. Det er en 
gave fra IW DK. Båndet rekvireres ved nationalpræsidenten. 

IW Danmarks hjemmeside opdateres løbende med stof af almen interesse. 

Stillingsopslag til personer tilknyttet IW DK opslås på hjemmesiden. 

Alt materiale der opslås skal godkendes af nationalpræsidenten. 

Nationalpræsidenten har det overordnede ansvar for alt, hvad er ligger tilgængelig på 
www.Innerwheel.dk, samt på IW DK Facebook og Instagram.  
Nationalpræsidenten er administrator på IW DK`s Facebook gruppe/side. Skal give den fra sig, ved 
ophør af sin post. Desuden er Nationalpræsidenten administrator på distriktssiderne/grupperne kun 
mhp uoverensstemmelser mellem DP og IT-konsulent. 

Ansøgninger om støtte/opfordring til hjælpearbejde findes på hjemmesiden. 

Distrikter og klubber har selv ansvaret for egne hjemmesider. 

Velkomsthilsen ved IW årets start og julehilsen kan lægges ud på IW DK hjemmeside. 

Vedr. Landsmøder 
Hvert andet år (ulige år) skal der nomineres en vicenationalpræsident. Der indkaldes forslag til 
denne post ved de 5 forårsdistriktsmøder (ulige år). 

Hvert andet år (lige år) nomineres eller genvælges nationalkassereren. Der indkaldes forslag til 
denne post ved de 5 forårsdistriktsmøder (lige år). 

Distrikterne medbringer navne på kandidater til nationalbestyrelsesmødet i august (ulige år for VNR 
og lige år for RK). 
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Kandidaterne valgt på/forud for distrikternes efterårsdistriktsmøde præsenterer sig på landsmødet, 
og skriftligt valg finder sted og offentliggøres senest den 1. marts det følgende år, såfremt der er 
flere kandidater til posten. 

Dagsorden til landsmødet udarbejdes af nationalpræsidenten og nationalsekretæren. 

Udkast til landsmødets dagsorden fremlægges for nationalbestyrelsen i april, tilrettes og godkendes 
på mødet i august. 

På indsendte forslag skal stemmeflertal stå på forslaget og på dagsorden (vedtægter 2/3 ellers 
almindeligt flertal). 

Frist for indsendelse af ændringsforslag skal stå nævnt på den udsendte dagsorden 15.09, Ved 
ændringsforslag skal stemmeflertal stå nævnt på det fremsendte forslag. 

Nationalbestyrelsen beslutter, om der er behov for skriftlig afstemning ved landsmøder. 

De første 6 punkter på dagsorden til landsmøder er de samme som er gældende for distriktsmøder. 

Hvert andet år (ulige år) aflægger pastnationalpræsidenten rapport, dette sker før 
nationalpræsidentens indlæg. 

Forslag fra nationalbestyrelsen, distrikter og klubber kommer lige efter ovenstående. 

Dirigent på landsmødet. På nationalbestyrelsesmødet i april/august udpeger nationalbestyrelsen 
dirigenten. 

Dirigenten skal have kendskab til forhandlings- og afstemningsprocedurer. Gerne en jurist. 

Nationalpræsidenten inviterer dirigenten til landsmøde og til dirigentmøde evt. ugen før med 
opfølgning  lørdag (deltagere: dirigenten, nationalpræsidenten, pastnationalpræsidenten, 
nationalkassereren, nationalsekretæren samt (vicenationalpræsidenten når vi har en sådan). 
Dirigentmødet kan afholdes på andet tidspunkt  

Referenter til landsmødet skal være distriktssekretæren i arrangerende distrikt som 1. referent. Hun 
skal kende IW terminologien og skal have en vis rutine som referent af beslutningsreferater. 

2 referenten bør findes blandt distriktets medlemmer – betales af distriktet. Det er 
uhensigtsmæssigt at referenten er klubdelegeret. 

Navnene på referenterne oplyses på nationalbestyrelsesmødet i april. 

På nationalbestyrelsesmødet i august fremlægger nationalpræsidenten forslag til gæsteliste og 
nationalbestyrelsen beslutter hvem, der skal inviteres. Nationalpræsidenten sender efterfølgende 
invitationer ud til IW DK`s gæster. 

Dagsorden til Distriktsmøder skal alle indeholde 6 ens punkter (R.991/99) 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af nedenstående dagsorden. 

3. Valg af referenter(R112 maj02). 

4. Valg af stemmetællere. 

5. Godkendelse af referat fra forrige distriktsmøde. 
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6. Aflæggelse af  

a. Regnskab (efterår) / budget (forår). 

b. Orientering. 

Under punktet økonomi, sættes punktet ”Fastsættelse af kontingent” 

Distriktsmødernes dagsordner sendes pr. mail til nationalsekretæren og nationalpræsidenten 
senest 5 dage før nationalbestyrelsesmødet i august og bliver godkendt på mødet. 

HUSK! Hvert andet år (ulige år) godkendelse af opstilling af kandidat til vicenationalpræsident, (i 
lige år) opstilling af kandidater til nationalkasserer. Er der flere kandidater i samme distrikt foretages 
valg i distriktet forud for efterårsdistriktsmødet. Kandidater præsenterer sig selv på kommende 
landsmøde. 

Det påhviler den siddende nationalpræsident at vedligeholde ovenstående arbejdsbeskrivelse.  

 

2. Vicenationalpræsident  

Funktionsperiode 1 år med taleret, uden stemmeret.       

Udarbejder dagsorden og mødeindkaldelse til nationalbestyrelsesmødet i august (i ulige årstal). 

 

3. Pastnationalpræsident  

Funktionsperiode 2 fortløbende år med stemmeret. 

Den fungerende Pastnationalpræsident er suppleant for nationalpræsidenten.  

Er ansvarshavende redaktør for Inner Wheel Nyt og har det daglige ansvar herfor.  

Deltager og aflægger rapport både på nationalbestyrelsesmøder og landsmøder.  

4. Nationalsekretær  

Funktionsperiode max 4 år uden stemmeret. 

Deltager i IW DK forretningsudvalgs møder. 

Til brug for sekretæren ved mødeindkaldelser, referater mm: 
Nationalbestyrelsen består i alt af 13 personer med stemmeret: 
Nationalpræsident, nationalkasserer, pastnationalpræsident, samt pastdistriktspræsident og 
distriktspræsident fra hver af de 5 distrikter. 

Dertil kommer 3 personer uden stemmeret: 
Vicenationalpræsident, nationalsekretær, landswebmaster. 

Desuden 5 personer med tilknytning til Nationalbestyrelsen:  
Medlemsregistrator, oversætter, landsmødekoordinator, lovrådgiver samt nyhedsredaktør modtager 
også relevant materiale. 

Materiale sendes ligeledes til international repræsentant, hvis en sådan haves. 
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Korrespondance til nationalsekretær besvares løbende. Overordnet korrespondance meddeles 
nationalpræsident. 

Materiale til upload på IW DK`s hjemmeside skal sendes til nationalpræsident, som videresender til 
landswebmaster (nationalpræsident har det overordnede ansvar for hvad der ligger på IW DK 
hjemmesiden) nationalsekretær kan efter aftale og i samarbejde med nationalpræsident, 
videresende til landswebmaster.  

Nationalbestyrelsesmøder afholdes centralt. Oktobermødet afholdes på Hotel Nyborg Strand. 

Oktobermødet varetages af landsmødekoordinator i samråd med nationalsekretær, 
nationalkasserer og nationalpræsident.  

De øvrige møder varetages af nationalkasserer i samråd med nationalpræsident og 
nationalsekretær. 

Nationalsekretær sørger for reservering af værelser, lokaler, Av-udstyr og bestilling af forplejning. 
Før mødet kontakter nationalsekretær kursuscenteret for endelig bekræftelse af deltagerantal og 
tidsplan. 

Nationalpræsident og nationalkasserer holdes orienteret med kopi af ordrebekræftelse osv. 

Til alle måltider betaler IW DK 1 øl/vand og til middagen ½ fl. vin. 

IW DK afholder alle ovennævnte omkostninger. Faktura sendes til nationalkasserer. Yderligere 
ønsker er for egen regning. 

Nationalbestyrelsesmøderne planlægges i samråd med nationalpræsident. 

Nationalsekretær indkalder forslag til dagsorden fra nationalbestyrelsesmedlemmerne senest 4 
uger før mødet. 

Nationalsekretær udsender indkaldelse til mødet vedlagt dagsorden og alle tilhørende bilag senest 
2 uger før mødet. 

Dagsorden og mødereferater skrives i godkendte skabeloner. 

Den af nationalpræsident godkendte dagsorden med bilag i Word format samt det på 
nationalbestyrelsesmødet godkendte referat, mailes til samtlige mødedeltagere og til medlemmer 
med tilknytning til nationalbestyrelsen, vicenationalpræsident samt til Board Director (såfremt de 
findes) 

Nationalbestyrelsesmedlemmerne sørger selv for distribution af dagsorden og referat til egen 
bestyrelse. 

Nationalsekretær sørger for, efter aftale med nationalpræsident at dagsorden uden bilag og referat 
kommer på IW DK hjemmeside. 

Dagsorden og referat incl. bilag opbevares hos nationalsekretær i papirform samt elektronisk. 

Referat skrives i godkendt skabelon og indledes med deltagernes navne. 

Referatteksten godkendes løbende under nationalbestyrelsesmødet, hvorefter beslutningsreferatet 
mailes til samtlige deltagere i mødet og til medlemmer med tilknytning til IW DK samt 
vicenationalpræsident og Board Director (såfremt de findes). 



 
_________________________________________________________________________ 

  

           ___________________________________________________________________________ 
Rev. marts 2019 

 

68 

Håndbog for Inner Wheel Danmark 

I referatet angives tidsfrist for indsendelse af forslag til kommende nationalbestyrelsesmødes 
dagsorden. 

Det godkendte referat underskrives af nationalpræsident eller nationalsekretær i 1 eksemplar. 

Referatet offentliggøres på IW DK hjemmeside bag login. Nationalsekretær har opgaven efter aftale 
med nationalpræsident og i et samarbejde med landswebmaster. 

Nationalsekretær gennemlæser referater fra distriktsbestyrelsesmøder og distriktsmøder. 

Bemærker nationalsekretær, at der er deciderede fejl, underrettes nationalpræsident. Det er frit for 
klubber og distrikter at beslutte deres arbejdsgange, så længe de danske vedtægter overholdes. 

Vedrørende landsmøder på Hotel Nyborg Strand: 

Inviterer distriktssekretærerne til et møde efter middagen fredag aften i forbindelse med 
Landsmødet. 

Nationalsekretær sørger for, i samarbejde med landsmødekoordinator, at der altid er reserveret 
landsmøder 3 år frem (skal ske senest 1. november). 

Landsmødekoordinator har i øvrigt al kommunikation med Hotel Nyborg Strand – også vedrørende 
alt det praktiske forud for nationalbestyrelsesmødet om fredagen før et landsmøde. 

Dagsorden til landsmødet udarbejdes af nationalpræsident og nationalsekretær. 

Udkast til landsmødets dagsorden sendes som bilag til nationalbestyrelsesmødet i april. 

Dagsorden tilrettes og godkendes endeligt på mødet i august. 

På indsendte forslag skal stå angivet hvilket stemmeflertal, der er gældende (vedtægtsændringer ¾ 
øvrige simpelt flertal). 

Frist for indsendelse af ændringsforslag til dagsordenen skal stå nævnt på den godkendte 
dagsorden senest 15. september. 

Nationalbestyrelsen vurderer, om der er behov for skriftlig afstemning ved landsmøder. Se tillige 
vedtægter for IW DK om afstemninger. 

Udover de i vedtægterne for IW DK anførte punkter på dagsordenen er der valg af referenter samt 
af stemmetællere. Hvert andet år (ulige år) aflægger pastnationalpræsident rapport, dette sker før 
nationalpræsident rapport.  

Forslag fra nationalbestyrelsen, distrikter og klubber kommer lige efter ovenstående. 

Dirigent til landsmødet udpeges på nationalbestyrelsesmødet i april/august. 

Nationalsekretær mailer i god tid materialet til landsmødet til dirigenten, sammen med diverse 
vejledninger og vedtægter. 

Nationalpræsident inviterer dirigenten og adviserer om dirigentmødet. 

Nationalpræsident indkalder til dirigentmøde, så vidt muligt ugen før med opfølgning lørdag 
(deltagere dirigenten, nationalpræsident, nationalsekretær, evt. pastnationalpræsident, og 
nationalkasserer, samt (vicenationalpræsident når vi har en sådan). 

Nationalsekretær orienterer referenterne. 
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Dirigentmødet kan afholdes på et andet tidspunkt. 

Nationalsekretær/nationalpræsident udarbejder en dirigentvejledning med tidsplan for landsmødet. 
Vejledningen fremsendes til deltagerne i dirigentmødet. 

Nationalsekretær er sammen med nationalkasserer chefstemmetællere ved landsmødet. 

Referenter til landsmødet skal være DS i arrangerende distrikt som 1. referent. DS skal kende IW 
terminologien og skal have en vis rutine som referent af beslutningsreferater. 

2. referenten bør findes blandt distriktets medlemmer og betales af distriktet. Det er 
uhensigtsmæssigt at referenten er klubdelegeret. 

Navnene på referenterne oplyses på nationalbestyrelsesmødet i april. 

Nationalpræsident udarbejder en plan for hvem der skal inviteres som nationalbestyrelsens gæster 
til landsmødet, og hvornår de skal komme. 

På mødet i august besluttes endeligt, hvem der skal inviteres, og nationalpræsident sender 
invitationer umiddelbart efter mødet i august. 

Nationalpræsident tilmelder gæsterne til landsmødekoordinator. 

Distrikternes nationalbestyrelsesmedlemmer (10 stk) tilmeldes via eget distrikt. 

Dagsordenerne sendes af DS til nationalsekretær og nationalpræsident senest 5 dage før mødet i 
august til godkendelse af nationalbestyrelsen. 

 

5. Nationalkasserer  

Funktionsperiode 2 fortløbende år med stemmeret. Udgør sammen med nationalpræsident, 
pastnationalpræsident, nationalsekretær samt vicenationalpræsident IW DK forretningsudvalg. 

Udarbejder i samråd med nationalpræsidenten hvert år regnskab for det afsluttede regnskabsår (IW 
år) samt budget for de kommende to regnskabsår til forelæggelse og godkendelse på 
nationalbestyrelsesmødet i august, og efterfølgende på landsmødet.  

Har det fulde ansvar for regnskabet for IW DK, og alle nødvendige bilag skal tilsendes 
nationalkassereren.  

Arrangerer afholdelse af nationalbestyrelsesmøder i samarbejde med nationalpræsident og 
nationalsekretær.  

Udarbejder oversigt over delegerede og optællingsark til distrikter og dirigent til landsmødet. 

Nationalkasserer indhenter tilbud på alle fællesindkøb til Inner Wheel Danmark. 

Deltager i nationalbestyrelsesmøder og aflægger rapport på landsmødet. 

Juli: 
Kontrollere medlemsantal med medlemsregister. 

Udfærdige liste vedr. Cap Fee til IIW, og send filen via e-mail til HQ Manchester. Betalingen 
forfalder senest den 31. oktober. 

Afsende regnskaber til revisor – 2 originaler af hver (IW DK + Årsindsamlingen). 
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Efter at regnskaberne er revideret, fremsendes de til underskrift hos nationalpræsidenten, derefter 
sendes regnskaberne pr. mail til nationalsekretæren, som sender dem ud sammen med 
indkaldelsen til nationalbestyrelsesmødet i august – uden underskrifter. 

Sende en hilsen til distriktskasserer, og byd gamle som nye tillykke med deres hverv, samt en 
adresseliste på alle 5 distriktskasserere. 

Lav en kalkulation på medlemsfortegnelsen – kan først laves når fakturaen foreligger fra bogtrykker 
+ layout fra medlemsregisteret. 

Modtager medlemsfortegnelsen, der sendes et eksemplar i henhold til liste. 

Fremsende regning til distrikterne. Hvis man ikke forventer ændringer på nationalbestyrelsesmødet, 
er det praktisk at sende regningerne ud hurtigst muligt. Bidrag til Årsindsamlingen opkræves på 
denne regning, der består af : 

Kontingent til IW DK, til IIW (Cap Fee) til dækning af IW DK`s omkostninger til landsmødet (Pr. 
Capita) samt til Årsindsamlingen og It-administration i klubberne. Beløbene vedtages hvert år på 
landsmødet. Er pt.: 

- IW DK kr. 130,-  
- IIW, Cap Fee £ 3,5 kurs ca. kr. 10,-  

- Landsmøde omkostning, Pr. Capita kr. 64,- Vedtaget på NB 179 
- Årsindsamling kr. 60,- 
- IT administration kr. 200,- pr. klub pr. år. Vedtaget på L52 

Web-hotel til klubberne betales af IW DK (faktura kommer via landswebmaster). 

August: 
Nationalbestyrelsesmøde. 

Distrikternes % sats fra 1/7 – 30/6. Ud fra medlemstal. 

Meddel klubber med over 50 medlemmer, altså mindst 51 medlemmer. 

Nationalbestyrelsen udpeger 2 revisorer, som skal godkendes af landsmødet. 

Udkast til budget for IW DK.  

Fastsættelse af kørselsudgifter til nationalbestyrelsesmøder – kilometergodtgørelse efter staten 
takster +1 bro pr. distrikt. 

Samkørsel så vidt muligt, evt. togbillet + pladsbillet på 2. klasse.  

Fastsætte godtgørelse af telefon/administrationsomkostninger, som udbetales efter 
nationalbestyrelsesmødet i april, er pt. følgende: 

- Nationalpræsident kr. 4.500,- 
- Pastnationalpræsident kr. 1.500,- 
- Vicenationalpræsident kr. 500,-  
- Nationalsekretær samt nationalkasserer hver kr. 3.500,- 
- Medlemsregistrator kr. 3.500,- 
- Landswebmaster kr. 3.500,- 
- Redaktionsudvalg kr. 3.600,- 
- Oversætter kr. 2000,- 
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- Lovrådgiver kr. 500,-      

Efter at regnskaber og budget er godkendt af nationalbestyrelsen sendes det til 
nationalpræsidenten, som videresender til webmaster, så det kan komme på IW DK`s hjemmeside. 

Gaver: Her gives kr. 500,- til klubjubilæum ved 25-40-50- 60 år (ved invitation) (R167). 

Klubber der fejrer 50 års jubilæum modtager et blåt/gult bånd som gave fra nationalbestyrelsen. 

Inviterer distriktskassererne til et møde efter middagen fredag aften i forbindelse med Landsmødet. 

September 

Forberedelse til nationalbestyrelsesmødet samt landsmødet i oktober. 

Oktober 
Nationalbestyrelsen er vært fredag aften for alle i distriktsbestyrelserne samt nationalbestyrelsens 
gæster.  

1. Nationalbestyrelsen betaler for DP + PDP fredag til søndag 

2. Nationalbestyrelsen betaler for fortæring for ovennævnte personer 
 
Landsmødet. 

Chefstemmetæller er nationalkasserer samt nationalsekretær. Der er 2 stemmetællere fra hvert 
distrikt. 

Nationalpræsidenten, pastnationalpræsidenten og nationalkassereren er stemmeberettigede til 
landsmødet.  

Bankoverførsel af Cap Fee til England – senest den 31.10. 

November 
Senest 1. november skal distriktskassererne, arrangerende distrikt og klub af landsmødet 
fremsende udgiftsbilag til nationalkasserer herunder kørselsgodtgørelse for klubberne. 

Der udfærdiges et regnskab fra landsmødet, kørselsgodtgørelse reguleres efter % sats pr. 1.07. 
Alle udgifter for gæster betales af landsmødet. Nationalbestyrelsesdeltageres kørsel betales af IW 
DK. Landsmødekoordinatorens udgifter betales af landsmødet.  

Send det færdige regnskab til revisorer – derefter til nationalpræsidenten til underskrift. Når 
regnskabet er godkendt, kan mellemregning med distrikterne ske. Regnskabet sendes via e-mail til 
distriktskassererne.  

December 
Forberedelse til nationalbestyrelsesmødet i januar. 

Januar 
Kontrollere medlemsantal med medlemsregister. 

Fremsende regning på kontingent fra 1.07 – 31.12 for nye medlemmer til distrikterne. 

Lav en liste med nye medlemmer til IIW, som sendes pr. mail.   
Cap Fee fra 1.10 – 31.12 betales via udenlandsk bankoverførsel. Forfalder til betaling hurtigst 
muligt i januar. 
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Nationalbestyrelsesmøde. 

Distrikternes % sats fra 1.7 – 31.12. 

Fremlæggelse af regnskab for landsmødet, som efterfølgende sendes til landsmødekoordinatoren. 

Regnskab for landsmødet offentliggøres på hjemmesiden. 

Halvårsregnskab for IW DK.   

Lave udkast til budget til landsmødet.  

Fremsende evt. besked til distrikterne, såfremt der er en kontingentstigning eller andre beslutninger 
til brug for distrikternes budget. 

Udbetale kr. 1000 til hvert distrikt som tilskud til bl.a. telefongodtgørelse, rejsegodtgørelse m.m. til 
deres IT-konsulent (R135).    

Bestille Directory hos distriktssekretær i Distrikt 48, samt evt. andre publikationer. (Regningen 
kommer senere fra distriktskassereren) – bestilles til følgende:  

Nationalpræsident, vicenationalpræsident, pastnationalpræsident, redaktør og presseansvarlig, 
nationalsekretær samt nationalkasserer. 

Februar 
Forberedelse til nationalbestyrelsesmødet i april  

Marts 
Hvis der er meddelelser, som distriktskassererne skal oplyse om på forårsdistriktsmøderne, er det 
en god idé at give besked i god tid. 

April 
Nationalbestyrelsesmøde. 

Udbetale telefongodtgørelse iflg. liste.   

Juni 
Kontrollere medlemstal med medlemsregister vedr. nye medlemmer fra 1.1 – 31.5 til brug for 
opkrævning af kontingent og Cap Fee, der betales kun ½ kontingent. 

Lav liste med nye medlemmer til IIW som sendes pr. mail til England og betale Cap Fee for 1.1 – 
31.5 via udenlandsk bankoverførsel.  

Forfalder til betaling hurtigst muligt i juni. 

Nye medlemmer i juni betaler ikke kontingent til IW DK samt distriktet. 

Undersøg om der mangler bilag til betaling, hvis dette er tilfældet, er det en god idé at rykke – hvis 
der er udgifter som skal med på gammelt år. 

 
Diverse 
Bogtrykker sender medlemsbøger til klubkassererne ifølge medlemsantal.  Distriktskassererne får 
20-30 eksemplarer, nationalpræsidenten får 10 og resten har nationalkasserer på lager. 

Hvert andet år budgetteres med kr. 10.000 til national kædeoverrækkelse. Beløbet udbetales til den 
arrangerende klub. 
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Egenkapitalen skal være min. kr. 200.000 – hvis ikke, skal der aftales en evt. kontingentstigning. 

Ved skift af nationalkasserer fremskaffes nye fuldmagter – hvis eksisterende Bank bibeholdes.  

 

6. Distriktspræsident  

Funktionsperiode 1 år med stemmeret. 

Orienterer nationalpræsidenten om, hvad der rører sig i distriktet 

Sørger for at fremsende forslag fra klubber videre til nationalbestyrelsen efter behandling på et 
distriktsbestyrelsesmøde.   

I forbindelse med et sagsforløb mellem distrikt og klub tilsendes kopi af evt. korrespondance 
nationalpræsidenten.  

Alle forespørgsler til International Inner Wheel skal gå via nationalpræsidenten.  

Deltager i nationalbestyrelsesmøder og landsmøder. 

Skal udover at varetage eget distrikts forhold også tage hensyn til det samlede Inner Wheel 
Danmark. 

 

7. Pastdistriktspræsidenter  

Funktionsperiode 1 år med stemmeret. 

Er ansvarlig for kommunikationen fra nationalbestyrelsen til distriktet og videre til klubberne på 
distriktsmøderne.   

Sender uddybning af de enkelte måske lidt vanskelige punkter fra distriktsmødereferatet samt 
forslag, der skal viderebringes til International Inner Wheel til nationalbestyrelsen. 

Sender kopi af vigtig udenlandsk korrespondance til nationalpræsidenten.  

I forbindelse med dannelse og opstart af en ny Inner Wheel klub orienteres nationalpræsidenten.     

Deltager i nationalbestyrelsesmøder og landsmøder. 

Skal udover at varetage eget distrikts forhold også tage hensyn til det samlede Inner Wheel 
Danmark. 

8. Øvrige poster 

Cd. Vejledning for personer tilknyttet nationalbestyrelsen  

Alle poster opslås ledige på hjemmesiden, og ansøgere vælges efterfølgende af 
nationalbestyrelsen. 

1. Landswebmaster 

 Max 4 år (kan forlænges) uden stemmeret. Dispensation kan gives. 
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 er den systemansvarlige for webstedet www.Innerwheel.dk, hvilket vil sige vedligeholder og 
udvikler den nationale hjemmeside.   
 

 er ansvarlig for IT-udvalget bestående af max. 6 personer: landswebmaster og de 5 IT-
konsulenter. Udvalget bistår Inner Wheel Danmark på nationalt, distrikts- og klubplan med 
oprettelse og vedligeholdelse af IWs hjemmesider. Reviderer løbende i takt med udviklingen 
diverse vejledninger, samt Håndbogen, vedrørende webmasternes og IT-konsulenternes 
arbejde, IT-udvalget mødes efter behov. Landswebmasteren refererer fra IT-udvalgets møder til 
nationalpræsidenten.   
 

 er ansvarlig for vejledning og undervisning af IT-konsulenterne i generel anvendelse af en 
fremgangsmåde, som distrikterne/klubberne kan gøre brug af til oprettelse og vedligeholdelse af 
deres hjemmesider. 
 

 udarbejder i samarbejde med nationalbestyrelsen og medlemsregistrator de formularer, der kan 
afsendes direkte fra Inner Wheel Danmarks hjemmeside. 

 

 har adgange til redigeringssystemet på alle hjemmesider under Inner Wheel Danmark og giver 
webmastere og It-konsulenter adgang til at kunne administrere specifikke hjemmesider og 
sletter dem, som administratorer, når de ikke længere har deres post. Er desuden superbruger. 
 

 vedligeholder og opdaterer Inner Wheel Danmarks hjemmeside efter aftale med 
nationalpræsidenten og sørger i den forbindelse for, at alt relevant materiale fremsendt fra 
nationalbestyrelsen bliver lagt på hjemmesiden på aftalte sider efter aftale med afsender og i 
overensstemmelse med Persondataforordningen. Ændrer intet i det fremsendte materiale og 
retter/tilføjer ikke på den nationale side uden aftale med nationalpræsidenten. Det vedrører bl.a:  
Meddelelser og nyhedsstof fra nationalbestyrelsen.  
Protokollering, referater m.m. fra nationalbestyrelsesmøderne 
Nyhedsbreve og Årsskriftet 
Månedens klumme fra DISO.  
Kvartals-mødekalender fra It-konsulenterne.  
Indkaldelse, invitation, dagsorden, regnskaber, referat og andet relevant materiale vedr. 
landsmødet.  
Invitation til national kædeoverrækkelse.  
Reviderer og tester g.mails / mailadresser samt personbilleder til den nye nationalbestyrelse 

 er administrator på IW DK´s Facebook både på gruppen og siden. Skal give den fra sig, ved 
ophør af sin post. 
 

 udpeger i samarbejde med den enkelte distriktsbestyrelse en IT-konsulent med stor erfaring 
inden for IT området, når der skal en ny på posten.  

 

 er behjælpelig med IT problemer hos medlemsregistrator.  
 

 videresender mails, med spørgsmål og kritik af national interesse, til nationalpræsidenten. 
 

 besvarer eller videresender almindelige mails med diverse IT spørgsmål fra medlemmer til IT-
konsulenten i pågældende distrikt. Både mail og svar gemmes 1 år. 

 

http://www.innerwheel.dk/
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 informerer den relevante IT-konsulent om korrespondance med klubberne, som hører til hendes 
distrikt.  

 

 er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager i dens møder (uden stemmeret) og 
aflægger rapport på landsmødet.  

 

 bliver udpeget hvert år af nationalbestyrelsen på mødet i januar.  
 

 får udgifter i forbindelse med møder med IT-konsulenterne samt landsmødet dækket af IW DK.  

  

2. Medlemsregistrator 

Funktionsperiode max.4 år. Dispensation kan gives 

Varetager alt vedr. medlemsbevægelser og medlemsregistret. 

Er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager og aflægger rapport på landsmødet. 

 

3. Oversætter 

Funktionsperiode max.4 år. Dispensation kan gives 

Skal være engelskkyndig og behjælpelig med oversættelse af vedtagne ændringer som følge af 
afholdelse af Convention samt oversættelse af udenlandsk korrespondance, mødereferater og 
andet.  

Er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager på landsmøder. 

 

4. Landsmødekoordinator  

Funktionsperiode max.4 år. Dispensation kan gives. 

Bør have grundigt kendskab til Inner Wheels opbygning og funktioner.  
Er ansvarlig for landsmødets praktiske afvikling og regnskab samt det praktiske forud for fredagens 
nationalbestyrelsesmøde og aftenarrangement for nationalbestyrelsens medlemmer og rådgivere. 
Nationalpræsident og nationalsekretær holdes løbende orienteret. 
Er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager på landsmøder. 

5. Lovrådgiver 

Funktionsperiode max.4 år. Dispensation kan gives 

Juridisk baggrund vil være en fordel og at foretrække. 

Kendskab til International Inner Wheel, Constitution og de danske love (Bye Laws) samt 
engelskkyndig på højt niveau. 

Skal yde hjælp til besvarelse af spørgsmål vedr. de danske og internationale love. 

Refererer til nationalpræsidenten og nationalbestyrelsen.   
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Kan eventuelt tiltræde et lovbogsudvalg. 

Er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager på landsmøder.  

 

6. Nationalrevisorer  

Funktionsperiode 2 år. Kan genvælges. Vælges på Landsmødet. 

 

7. Inner Wheel Nyt, redaktører  

Funktionsperiode max.4 år. Dispensation kan gives 

Bør have grundigt kendskab til Inner Wheels opbygning og funktioner.  

Er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager på landsmøder. 

 

8. Ledende DISO 

Funktionsperiode max 4 år. Dispensation kan gives. 

Vælges af og blandt de 5 DISO`ER. 

Er bindeled til DISO`erne og skriver rapport til International Inner Wheel om klubbernes aktiviteter 
10. januar. 

Orienterer nationalpræsidenten om venskabsbesøg fra eller til andre lande. 

Er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager på landsmøder. 

 

9. Presseansvarlig   

Funktionsperiode max.4 år. Dispensation kan gives 

Ansvarlig for formidling af aktiviteter nationalt og på distriktsniveau til pressen, til hjemmeside og 
Facebook Danmark i tæt samarbejde med nationalbestyrelsen. 
Medvirkende til udarbejdelse af pr materiale om Inner Wheel til markedsføring og branding. 
Journalistisk ansvarlig for indhold og drift af Inner Wheel Danmarks Facebookside i samarbejde 
med Nationalpræsidenten og Landswebmaster / IT-konsulenter i distrikterne. 
 
Skal have en journalistisk og kritisk tilgang til formidling og sørge for formidling af alle former for 
aktiviteter i distrikterne og skabe positiv interesse for Inner Wheel. Skal i samarbejde med 
Nationalpræsident og Landswebmaster / IT-konsulenter uploade nyheder på hjemmeside og 
Facebook Danmark. 

Bør have grundigt kendskab til Inner Wheels opbygning og funktioner. 

Sørger for kontakt til pressen. 

Er ikke medlem af nationalbestyrelsen, men deltager og aflægger rapport på landsmøder. 
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Ce. Vejledning for udvalg nedsat af nationalbestyrelsen 

1. Inner Wheel Learning Gruppen 

Ad hoc udvalg. (Vi har i øjeblikket ikke et sådant udvalg) 

Inner Wheel gruppen skal opsamle signaler og ideer fra klubber og distrikter og kan komme med 
forslag vedrørende Inner Wheel bestyrelsesmedlemmers uddannelse/instruktion, fornyelse af love 
og regler, PR og information, etik og gode ideer fra distrikter og klubber. 

Inner Wheel Learning gruppen giver ideer og forslag videre til nationalbestyrelsen, som prioriterer 
de områder, som gruppen skal arbejde videre med. Gruppen er igangsættende, men ikke 
nødvendigvis udførende på de valgte opgaver. Som udgangspunkt behandler gruppen opgaver, 
som er tværgående og gældende for hele landet.  

 

2. Lovbogsudvalg 

Ad hoc udvalg, der nedsættes i forbindelse med Convention, for revision af de danske vedtægter, 
hvis ændringer af Constitution kræver dette. Lovbogsudvalget samarbejder med Oversætter og 
Lovrådgiver 

 

3. IT-udvalg 

IT-udvalget består af max. 6 personer: Inner Wheel Danmarks landswebmaster og èn IT-konsulent 
fra hvert distrikt. 

IT-udvalgets formål er at bistå Inner Wheel Danmark på nationalt, distrikts- og klubplan med 
oprettelse og vedligeholdelse af IW`s hjemmesider. 

 

4. Vejledning for redaktionsgruppen. 

Redaktionen består af 3 personer: Inner Wheel Danmarks ansvarshavende redaktør og 2 
redaktører 

Redaktionens formål er at udgive INNER WHEEL NYT ca. 6 gange årligt i elektronisk udgave, og 
udgive et årsskrift i oktober måned i papir udgave. Det trykkes i ca. 6000 eksemplarer. 

 

Ansvarshavende redaktør 

Inner Wheel Danmarks ansvarshavende redaktør er den til enhver tid siddende 
pastnationalpræsident. 

De 2 redaktører udpeges af nationalbestyrelsen på januar mødet. Jobbet som redaktør er 2-årigt, 
men der kan ske udskiftning efter et år. Der er mulighed for forlængelse, der igen gælder i 2 år. Det 
er en fordel, at der ikke sker for stor udskiftning på det job. 

Møder 
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De 3 redaktører er i løbende kontakt med hinanden hele året. Der afholdes 1 årligt møde med de 5 
DISO`er i forbindelse med landsmødet i oktober. Redaktørerne kan med fordel inviteres med til 
DISOs årlige forårsmøde. 

Ansvar  

DISO`erne har rollen som nyhedsredaktører i eget distrikt. DISO`erne finder de gode historier 
sammen med ISO`erne i klubberne og foretager en førstehåndsredigering af de af klubben 
fremsendte artikler, inden de videresendes til redaktionsgruppen. 

Redaktionsgruppen har ansvar for at artiklerne kommer i INNER WHEEL NYT, og er der for mange 
artikler fra et distrikt kan redaktionen gemme til næste udgave. 

Redaktionsgruppens opgaver er 

- at formidle artikler fra distrikterne til det elektroniske blad INNER WHEEL NYT  
- at udsende årsskrift 1 gang årlig   
- sammen med DISO`erne at få tegnet annoncer hvert år. 

Opgaver  

De artikler, der indsendes af DISO`erne i Dropboks: 

- Redaktør læser korrektur og arkivere 
- Redaktør sætter bladet op med artikler og annoncer 
- Ansvarshavende redaktør læser 1. og 2. korrektur på det færdige blad inden det udsendes. 
- Bladet udsendes til alle medlemmer og lægges på hjemmesiden. 

Ændringer i denne vejledning foretages i takt med udviklingen og i samarbejde med IW DK 
nationalpræsident og ansvarshavende redaktør. 

 

Cf. Vejledning for afholdelse af møder 

1. Landsmøde. 

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2019 PÅ HOTEL NYBORG STRAND 

Arrangerende klub, distrikt, nationalpræsident, nationalkasserer, nationalsekretær og 
landsmødekoordinator. 

Arrangerende klub: Svinninge IW  

Arrangerende distrikt: D-48 

Landsmødekoordinator: Lis Cathrine Poulsen, Taastrup IW 

Gode råd: 

- Det anbefales, at arrangerende klub nedsætter et ”Nyborg Strand-udvalg” i året forud for 
arrangementet. Det giver stor mulighed for at få fat i den underholdning, man ønsker, det 
giver ro at have sponsorerne på plads, og det giver mulighed for, at alle i klubben kan 
deltage i det praktiske, når man er i god tid. 

Med andre ord: 
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- Læs retningslinjerne godt igennem – det giver overblik og ro. 
- Start i god tid med forberedelserne og nyd det. 
- Fordel opgaverne på så mange hænder som muligt. 
- Få alle involveret på en eller anden måde, det er et fælles ansvar. 
- Hav en god kontakt til Landsmødekoordinator og Distriktet, så misforståelser og 

unødvendigt arbejde undgås. 

 Januar   

1 Klub og distrikt Orientering / 
møde 

 

Emner for orienteringen / mødet kan være: 

1. Arbejdsopgaverne gennemgås. 
2. Klubben er vært ved modtagelse og festaften. 

Distriktet er vært ved landsmødet. 

3. Faste punkter på indbydelse/program  
(se tidsskema). 

4. Festaftenen (bl.a. tema). 

Klubben og distriktet orienteres om økonomi i det 
omfang, det er muligt. 

2 Fra 
nationalkasserer 
til klub, distrikt og 
LM-koordinator 

Budget for 
landsmødet 

Budget for landsmødet modtages fra nationalkasserer 
efter nationalbestyrelsesmødet i januar. 

Budgettet for bordpynt, underholdning, sange m.m. 
(inkl. trykning/kopiering) skal overholdes. 

Klubben modtager et tilskud fra IWD (goodwill), for at 
så mange som muligt af klubbens medlemmer kan 
komme til Nyborg Strand. 

Se under punktet Økonomi. En eventuel overskridelse 
af de nævnte beløb er for klubbens egen regning. 

 Februar-Marts   

3 Fra 

LM-koordinator 

til Klub  

Menu Menuforslag udarbejdes af Nyborg Strand. 

Klubben modtager disse forslag fra LM-koordinator 
medio februar. 

Klubben vælger menu til festaftenen. 

Når menuen er bestemt, gives besked til LM-
koordinator.  

4 Fra klub 

til distrikt 

Udkast til 
Indbydelse 

Klubben sender teksten til indbydelser (i udkast) til 
distriktspræsidenten pr. e-mail som en vedhæftet fil i 
Word-format (max. 1 A4 ark) medio marts. Der er et 
fastlagt tidsskema. 

5 Fra distrikt til Materiale til 
nationalbesty-
relsessmødet i 

UDKAST til indbydelse/program (fra klubben) 
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nationalsekretær april 

 

UDKAST til Følgebrev 1 (se skabelon side 11) 

UDKAST til Følgebrev 2 (se skabelon side 12) 

UDKAST til Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og 
Dist.kasserer - (se skabelon side 13) 

(Disse udkast sendes til nationalsekretær pr. e- mail i 
god tid (senest 4 uger) inden mødet i april, så 
materialet kan udsendes til nationalbestyrelsen 
sammen med mødets dagsorden) 

 April   

6 Distrikt Materiale til 
godkendelse på 
nationalbestyrel
sesmødet i april 

 

Distriktspræsidenten præsenterer følgende på mødet i 
april for endelig godkendelse: 

 Indbydelse/program fra arrangerende klub 

 Følgebrev 1 

 Følgebrev 2 (kan først godkendes endeligt i 
august) 

 Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og 
Dist.kasserer  

På mødet i april aftales, hvem nationalpræsidenten skal 
inviterer som gæster. 

Umiddelbart efter nationalbestyrelsens godkendelse af 
Følgebrev 2, sørger distriktet for, at Følgebrev 1 tilføjes 
navnene på den kommende distriktspræsident og den 
kommende distriktssekretær med kursiv skrift og 
sender det til nationalsekretæren på mail som en 
vedhæftning.  

7 Klub og LM-
koordinator 

Godkendt 
indbydelse 

Distriktspræsidenten orienterer klubben om 
godkendelse straks efter nationalbestyrelsesmødet. 

 Maj   

 Juni   

8 Fra klub 

til distrikt 

Indbydelse Den færdige invitation sendes til arrangerende distrikts- 
sekretær senest medio juni måned. 

Distriktssekretæren sørger herefter for den videre 
distribution ultimo juni til de nye distriktsbestyrelser. 

9 Fra 
distriktssekretær 
til de fire øvrige 
distr.sekretærer 
og 
nationalsekretær 

Færdigt 
materiale 

 

 

 

Alle 5 distriktssekretærer er ansvarlige for udsendelse 
til deres egne klubber og 
distriktsbestyrelsesmedlemmer. Sendes til de personer, 
der tiltræder pr. 1. juli 2017. 

Følgende skal være hos klubberne senest ultimo juni:  
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nationalsekr. 
sørger for det 
bliver lagt på IW 
DK 
hjemmesiden 

Følgebrev 1 

 Indbydelse/program 

 Tilmeldingsblanket og det tilhørende 
følgebrev fra LM-koordinator 

 Fuldmagt 

Nationalsekretæren er altid ansvarlig for distribueringen 
til nationalbestyrelsen samt der til tilknyttede personer. 

 Juli   

   Ferie 

 August   

10 Fra 
distriktssekretær 
arrangerende 
distrikt til national 
sekretær 

 

Fra 
nationalsekretær 
til 
distriktssekretærer
ne  

 

 

Fra 
distriktssekretær i 
arrangerende 
distrikt   

 

 

 

 

Færdigt 
materiale 

 

 

National-
sekretæren 
sørger for det 
også bliver lagt 
på IW-DK 
hjemmesiden  

 

Umiddelbart efter godkendelse på 
nationalbestyrelsesmødet sender arrangerende distrikt 
det underskrevne Følgebrev 2 til nationalsekretæren, 
gerne pr. mail i skannet udgave.  

 
De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for 
distribueringen til deres egne klubber og 
distriktsbestyrelsesmedlemmer. 

Følgende skal være hos klubberne senest ultimo 
august. 

 Landsmødets dagsorden  

 Følgebrev 2 

 Fuldmagt 

Mail indeholdende ”Praktiske oplysninger” til de fire 
øvrige distriktssekretærer og 5 distriktskasserere.  

HUSK: – Alle dokumenter og bilag skal være godkendt 
af nationalbestyrelsen, før de udsendes til klubberne! 

Nationalsekretæren er altid ansvarlig for distribuering til 
sin bestyrelse samt til dennes tilknyttede personer. 

11 Alle 5 distrikter til 
egne IT-
konsulenter 

Materiale vedr. 
lørdagens 
distriktsmøder 

Distriktsmødernes dagsordener m.m. lægges på egne 
hjemmesider (bag login) 

12 Fra 
nationalpræsident 
til IWDs gæster 

 

Indbydelse 
m.m. 

Nationalpræsidenten sender følgende til IWDs gæster: 

Indbydelse/program 
Landsmødets dagsorden  

Nationalpræsidenten tilmelder IWDs gæster direkte til 
LM-koordinator. 

 September-   
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Oktober 

13 Fra  
LM-koordinator til 
arr.klub- og 
distriktssekretær 

 

Foreløbig 
deltagerliste 
med bordplan 

Værtsklubben og arrangerende distriktssekretær 
modtager en foreløbig deltagerliste pr. e-mail fra LM-
koordinator 10 dage før landsmødet. 

Endelig udgave med bordplan modtages 4 dage før 
landsmødet. 

14 Fra 
distriktssekretær 
til de fire øvrige 
dist.sekr. og 
nationalsekretær 

Endelig 
deltagerliste 
med bordplan 

Mail med deltagerliste med bordplan (pdf-fil) 

De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for distribuering 
til egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. 

Nationalsekretæren er ansvarlig for distribuering til 
nationalbestyrelsen, tilknyttede personer + gæster. 

15 Klub, distrikt og 
LM-koordinator 

Møde Det anbefales, at klub og distriktspræsident og klub og 
landsmødekoordinater indbyrdes gennemgår de sidste 
praktiske detaljer ved møde eller pr. telefon.   

16 Klub Mødemapper Eventuelle mødemapper pakkes. (Læs nærmere herom 
senere i dokumentet). 

17 Fra klub til næste 
klub søndag 
eftermiddag 

”Bogen”  Søndag eftermiddag i forbindelse med afslutningen af 
landsmødet afleverer klubben ”Bogen” med indsatte 
nye oplysninger til den næste arrangerende klub. Læs 
mere andetsteds i dette dokument. 

(”Bogen” er en bog med træomslag, indeholdende 
hilsner fra arrangerende klub til næste års 
arrangerende klub). 

 

 Efter landsmødet   

18 Klub 

Klub, distrikt og 
LM-koordinator 

Evaluering  

 

Klubben evaluerer forarbejde, festaften m.v. 

For at distriktsmøderne og landsmødet i oktober fortsat 
bliver så fuldendte som muligt, anbefales det, at 
arrangerende distrikt, klub og LM-koordinator sammen 
evaluerer forløbet, gerne pr. mail til LM-koordinator.  

19 Fra 1. referent 
(distriktssekretær i 
arrangerende 
distrikt) til 
nationalsekretær, 
nationalpræsident 
og dDirigent 

Landsmødets 
beslutnings-
referat i udkast 

Beslutningsreferatet (i udkast) sendes til 
nationalsekretær, dirigent og nationalpræsident hurtigst 
muligt!  

 

 

20 Fra distriktssekr. 
til de fire øvrige 
distriktssekr. og 

Landsmødets 
godkendte 
beslutnings-

Sendes pr. e-mail (word-format) og distribueres til 
klubberne via distriktssekretærerne og til 
nationalsekretæren der distribuerer til 
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nationalsekretær referat nationalbestyrelsen samt de tilknyttede personer inden 
1. november.  

21 Fra 
nationalpræsident/
nationalsekretær 
til landswebmaster 

Landsmødets 
godkendte 
beslutnings-
referat 

Referatet lægges på hjemmesiden (bag login) senest 1. 
november. 

 November   

22 Klub til 
nationalskasserer 

 

Regnskab Klubben sender regnskab til nationalkassereren senest 
15. november. 

Alle bilag opbevares i klubben i 5 år og skal kun på 
forlangende sendes til nationalkassereren. 

23 Klub Arrangerende 
klub 

Til næste værtsklub sendes digitalt kopi af invitation, 
tidsplan for festaften og regnskab.   

24 Distrikt  Alle relevante oplysninger findes i IW håndbogen. 

25 Klub, distrikt og 
LM-koordinator 

 

Opdatering af 
disse 
retningslinjer 

Forslag til ændringer aftalt ved evalueringen markeres 
med rød skrift i kursiv og sendes til LM-koordinator 

LM-koordinator tilpasser ændringerne og sender 
Retningslinjerne til nationalpræsident og 
nationalsekretær snarest muligt 

 

Lidt oplysende bemærkninger vedr. blomster/gaver – alt efter behov og ønsker! 

Arrangerende klub og distrikt har mulighed for at bestille roser/blomster via LM-koordinator – Klub 
og Distrikt modtager faktura direkte fra Nyborg Strand. 

Klubben sørger for rose eller andet til aftenens toastmaster og andre efter klubbens eget skøn 
(lørdag aften) 

Klubben afleverer ajourført (R163) ”Bogen” og giver en rose til næste års arrangerende klub 
(søndag eftermiddag) 

Distriktet giver en rose eller en gave til dirigenten (søndag) 

Distriktet giver en rose til pianisten (hvis der er en) (søndag) 

Distriktet giver en rose til de to referenter (søndag) 

Distriktet giver en god gave til arrangerende klub lørdag aften ved festens afslutning som tak for 
en fin festaften (chokolade, vin eller andet, som hele klubben efterfølgende kan glæde sig over) 

 

Arbejdsopgaver for Klub og Distrikt: 

Opgaverne fordeles således: 

Arrangerende Klub  
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Indbydelse/program (layout på max. 1 A4 ark) Udarbejdes af klubben 

Deltagerliste med bordplan sendes pr. mail til 
deltagerne. Listen udskrives og lægges i 
mødemapperne. 

Modtages fra LM-koordinator 

 

Arrangerende Klub  

Indbydelse/program (layout på max. 1 A4 ark) Udarbejdes af klubben 

Deltagerliste med bordplan sendes pr. mail til 
deltagerne. Listen udskrives og lægges i 
mødemapperne. 

Modtages fra LM-koordinator 

 

Arrangerende distrikt  

Følgebrev 1 (se skabelon side 11) Udarbejdes af distriktet 

Følgebrev 2 (se skabelon side 12) Udarbejdes af distriktet 

Praktiske oplysninger til D-sekr. Og D-kasserer (se 
skabelon side 13) 

Udarbejdes af distriktet 

Tilmeldingsblanket (standard) Modtages fra Nationalsekretær 

Følgebrev til tilmeldingsblanket Modtages fra Nationalsekretær 

Fuldmagt Modtages fra Nationalsekretær 

Dagsorden for Landsmødet + evt. bilag Beror hos Nationalsekretær 

Årsregnskab DIWR Beror hos Nationalsekretær 

Budgetforslag DIWR Beror hos Nationalsekretær 

Budgetudkast DIWR Beror hos Nationalsekretær 

Årsindsamlingen – regnskab  Beror hos Nationalsekretær 

 

Arrangerende Distriktssekretær udsender Følgebrev 1 og Praktiske oplysninger efter godkendelse i 
Nat.best. Brev 2 m/bilag udsendes af NS. Se pkt. 6 og 10 ovenfor.    

 

Vigtig orientering 

Klubben informerer Distriktspræsidenten og LM-koordinator om alle væsentlige aftaler. 

Opstår der problemer, kontaktes Distriktspræsidenten og LM-koordinator straks. 

Obs! Alle bestillinger og afbestillinger af Av- udstyr m.v. skal foregå via LM-koordinator. 

Ved ønske om enhver ændring eller ved eventuelle tvivlsspørgsmål skal LM-koordinator kontaktes. 
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Skilte Hotellet har bordnummerskilte til middagen lørdag aften. 

Salg af IW effekter og IW gaveartikler foregår i Vandrehallen.  

Værtsklubben kan sælge eventuelt bordpynt fra lørdag aften (besluttet på R-170) 

De 2 nabodistrikter, til det distrikt der har landsmødeopgaven, har tilladelse til salg af diverse nåle 
og optagelsesformularer i forbindelse med Landsmødet. 

LM-koordinatoren anviser plads. Faciliteter til salg af gaveartikler er LM-koordinatorens ansvar. 

Der accepteres ikke salg af ikke IW-ting uden forudgående ansøgning hos og godkendelse af 
Nationalbestyrelsen 

Al kontakt til Hotel Nyborg Strand skal gå gennem LM-koordinator. 

Hotelindkvarteringen varetages af hotellet.  

Indkvarteringen er ikke klubbens/distriktets ansvar – klubben/distriktet har ingen indflydelse på 
hotellets dispositioner. 

Lokalebestilling (til distriktsmøderne m.v.) varetages af LM-koordinator. 

Deltagerantallet fra hvert distrikt oplyses af LM-koordinator. 

Fælles arrangement – lørdag formiddag eller eftermiddag: 

Arrangementet planlægges af Nationalbestyrelsen. Hvis det er muligt modtager arrangerende klub 
titel/emne til dette punkt i april/maj til indføjelse på invitation/program.  

Fastlagt tidsskema til brug for arrangerende Klub ved udformningen af indbydelse/program: 

Lørdag den 5. oktober 2019 Søndag den 6. oktober 2019 

09.30 - 11.00 Registrering 07.00 Morgenmad 

11.00 - 12.00 Overrækkelse af årsindsamling 
samt præsentation af 
kommende årsindsamling 

09.00 Landsmøde 

12.00 - 13.00 Frokost 11.00 Kaffe med sandwich 

13.00 - 16.00 Distriktsmøder 11.30 Landsmøde 

16.00 - 17.00 Kaffe og sessions/socialt 
samvær 

13.30 Afslutning 

19.00 - 19.30 Drink før middagen   

19.30 - 23.00 Festaften   

 

GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR KLUB 

Økonomi: 
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Beløbene herunder står nævnt i Landsmødets budget og er godkendt af Nationalbestyrelsen på 
Nationalbestyrelsesmødet i januar. 

(Obs! Hvis der sker ændringer i budgettet, underrettes klubben straks efter NB-mødet). 

Tilskud til klubben (goodwill): kr. 7.500– modtages fra NK i august 

Tilskud til tryksager, indbydelser m.v. samt 
dispositionsbeløb til underholdning, bordpynt 
m.v. 

Kr. 18.500,- modtages fra NK i august 

Distriktets tilskud: Oplyses af Distriktspræsidenten 

 

Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til 
Nationalkassereren. 

Indbydelse udfærdiges. 

Deltagerliste modtages fra LM-koordinator og udsendes via e-mail. 

Festmiddagen: 

Klubben er vært ved festaftenen og har ansvaret for menu, sange og underholdning. Blomster, 
hvide duge og servietter er inkluderet i prisen. Specielle farveønsker på blomster og duge kan i 
mindre omfang aftales med Nyborg Strand via LM-koordinator. 

Bordopstillingen er 12 til 14 personer ved hvert bord. Bordenes mål er 80 x 390 cm. 

Aftal med LM-koordinator om at få dørene til festsalen åbnet kl. 19.15, så tidsplanen kan 
overholdes.  

Roser til overrækkelse lørdag aften til toastmaster, 3 minutter og eventuelt dagens digt, (hvis det er 
enkelt personer, der fremfører disse), kan bestilles gennem LM-koordinator. Klubben modtager 
faktura herfor direkte fra Nyborg Strand. Husk også en rose til næste års arrangerende Klub, når 
”Bogen” afleveres om søndagen – se side 4. 

Hvis klubben ønsker en eller anden form for kendetegnende udsmykning udenfor festaftenens 
lokale, skal der – inden noget sættes i værk – nøje aftales om mulighed herfor med LM-koordinator. 
Hotellet har ”jo” også andre gæster samme aften! 

Bordplanen til festmiddagen udarbejdes af LM-koordinator. (Bordplan for 1 eller 2 af bordene 
aftales med Nationalpræsidenten)  

Deltagerliste: 

LM-koordinator udarbejder deltagerlisten, som skal indeholde navn og klubnavn på samtlige 
deltagere. Listen opdeles distriktsvis, og ud for hvert navn påføres bordnummer (til festaftenen). 
Delegerede markeres med et ”D”. 

Mødemapper: 1 stk. pr. deltager (plastiklommer eller lign. anskaffes, købes eller sponsoreres). 

Hvis klubben ønsker at benytte mødemapper, kan følgende være forslag til indhold: 

- Deltagerliste med bordplan  
- Lokalt materiale – valgt af klubben 
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- Sanghæfte m.m. (kan også lægges på bordet om aftenen) 
- Navneliste på sponsorer 
- Eventuel blok og kuglepen 
- Eventuelt materiale, som Nationalbestyrelsen måtte ønske indlagt 

Et lille tip til arrangerende klub: Hvis der laves mødemapper, pakkes de hjemmefra og deles op i 
5 kasser, så antal svarer til det antal deltagere, der er oplyst pr. distrikt. 

- Det anbefales, at der er så mange klubmedlemmer som muligt, der deltager på Nyborg 
Strand. 

- Klubpræsidenten (husk kæde) + 2 klubmedlemmer (husk synligt navneskilt) tager imod ved 
hovedindgangen. 

- Klubmedlemmerne skal være i stand til at svare på hyppige spørgsmål som f.eks.: Hvor kan 
vi opbevare bagage, hvor afholdes distriktsmøderne osv. 
 

GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR DISTRIKT 

Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til 
Nationalkassereren.  

De 5 distriktskasserere registrerer i forhallen fra kl. 10.30 mødedeltagerne ved ankomst og 
modtager udfyldte skemaer til refusion af rejseomkostninger. Mødemapper udleveres. 

For Eventuelle ændringsforslag til allerede udsendt dagsorden til Landsmødet gælder følgende: 

- Arrangerende Distrikt modtager ændringsforslagene fra Nationalsekretæren efter, at disse 
er behandlet på et Nationalbestyrelsesmøde. 

- Distriktssekretæren udsender ændringsforslagene pr. mail efter samme procedure som i pkt. 
9 uden ledsagende bemærkninger. 

Bemærk: Nationalbestyrelsens medlemmer får tilsendt eventuelle ændringsforslag direkte fra NS 
(som bilag til NB-mødet forud for Landsmødet). 

Dirigent ved Landsmødet 

Dirigenten udpeges af Nat.best. på NB-mødet i april/august (R163). Hvis dirigenten ikke er i andet 
embede til møderne, betales hendes omkostninger af Landsmøderegnskabet. 

Referent ved Landsmødet  

Skal være distriktssekretæren i arrangerende distrikt som 1. referent. DS skal kende IW 
terminologien og skal have en vis rutine som referent af beslutningsreferater.  

1. referent og 2. referent (hjælpereferent) tilmeldes på samme blanket som distriktsbestyrelsen og 
værtsdistriktet betaler. Det er uhensigtsmæssigt, at 2. referenten er klubdelegeret (R159).  

Referent/erne tilsendes ”Retningslinjer for arrangerende Distrikt og Klub” efter NB-mødet i august. 
(Distriktets ansvar). 

Forud for Landsmødet skal referenten opfordre personer, som holder indlæg på Landsmødet, til at 
fremsende deres indlæg, beretninger og lignende pr. e-mail.  

Den, der indsender sit indlæg, er selv ansvarlig for indholdet. Lange indlæg bør minimeres i et 
omfang, som er forsvarligt for forståelsen. 
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Referenten redigerer ikke i tilsendt materiale. Referenten er dog berettiget til at ændre 
formateringen, således at teksten matcher det øvrige referat (mellemrum mellem afsnit, 
skriftstørrelse og type). 

Indlæg under punktet ”Eventuelt” refereres i videst muligt omfang ordret (bortset fra gentagelser 
eller fyldord). Husk navn og klub!  

Officiel velkomst: 

Nationalpræsidenten og Distriktspræsidenten for det arrangerende Distrikt byder officielt 
velkommen, når alle deltagerne samles søndag morgen som indledning til Landsmødet. 

Efter Landsmødet:  
Beslutningsreferatet skrives på Inner Wheel Danmarks papir i Word-format (.doc), skrifttype 
Verdana, skriftstørrelse 10 påført sidenumre 
 

- Senest 2 uger efter Landsmødet mailer referenten det foreløbige referat af Landsmødet til 
Nationalsekretær, Dirigent og Nationalpræsidenten. De skal have mindst 2 dage til 
gennemgangen. 

- Foreløbigt referat med alle bilag sendes til Nationalsekretæren til godkendelse af 
udsendelse, når formalia omkring referatet er i orden. Se nedenfor.   

- Referatet godkendes af Nationalpræsidenten og dirigenten pr. mail. 
- Referenterne underskriver og poster til underskrift hos Nationalpræsidenten og dirigent. 
- Det godkendte referat påføres underskrifter med kursiv skrift, og det anføres nedenunder 

”Det originale referat er underskrevet og forefindes hos Nationalpræsidenten”. 
 

- Referat i pdf. fil og beretninger påføres bilagsnummer med reference til bilagsnummer i 
referatet - udsendes af referenten til de øvrige distriktssekretærer for videreformidling til 
distrikter/klubber og NS som formidler til Nat.best. og personer med tilknytning til Nat.best. 

- Arrangerende distrikt skal udsende landsmødets referat før 1. november.  
- Referat med originale underskrifter postes til NS til arkivering. 
- Alle optagelser fra Landsmødet gemmes 1 år (usb-stik afleveres til NS på NB-mødet i 

januar). 
- Indsigelser til referatet skal ske skriftligt til arrangerende Distrikts præsident senest 1 måned 

efter udsendelse (angiv dato – f.eks. 1. december). 
- Eventuelle indsigelser udsendes via NS til Nat.best. medlemmer og behandles på NB-mødet 

i januar. De godkendte indsigelser udsendes til klubberne med dagsorden til 
forårsdistriktsmøderne.  

GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR NATIONALPRÆSIDENT, DISTRIKTSKASSERER OG 
-SEKRETÆR 

Faste deltagere og gæster ved Landsmødet. Nationalpræsidenten sender invitation til følgende: 

0. Nationalpræsident 

1. Board Director (når vi har en) 

2. Pastnationalpræsident 

3. Vicenationalpræsident (når vi har en) 

4. Nationalsekretær 
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5. Nationalkasserer 

6. Landsmødekoordinator 

7. Kommende Landsmødekoordinator (når vi har en) 

8. Medlemsregistrator 

9. Landswebmaster 

10. Dirigent ved Landsmødet 

11. Oversætter 

12. Lovrådgiver 

13. Referent (hjælpereferent inviteres og betales af eget distrikt) 

14. Den presseansvarlige 

15. Eventuelle andre gæster (f.eks. modtager af Årsindsamlingen – kun søndag) 

Nationalpræsidenten inviterer gæster 

- Nationalpræsidentens gæster modtager invitation/program 
- Nationalbestyrelsen er betalende vært fra lørdag til frokost, festmiddag, overnatning samt 

kaffe og frokost søndag i det omfang ovennævnte personer deltager 
- I tilfælde af udskiftning på poster med tilknytning til Nationalbestyrelsen inviteres både 

nuværende og afgående 
- Der udbetales rejsegodtgørelse  

Nationalpræsidenten afholder dirigentmøde forud for Landsmødet eller lørdag med dirigent, 
Nationalsekretær, Nationalkasserer, PNP og VNP (når der er en sådan). 

Nationalsekretæren udarbejder i samarbejde med Nationalpræsidenten tidsplan for selve 
Landsmødet og sørger for, at alle tilstedeværende ved dirigentmødet får udleveret tidsplan med 
dagsorden. 

LM-koordinator reserverer i samråd med nationalsekretæren hotellet til Landsmødet 3 år frem. 

Nationalkassereren varetager regnskabsføring og budgetlægning 

Regnskabet revideres af nationalbestyrelsens revisorer 

Det reviderede regnskab fremlægges for nationalbestyrelsen på mødet i januar 

Alle 5 distriktskasserere indberetter udbetalt rejsegodtgørelse til nationalkassereren med henblik på 
udligning. 

Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt efter nationalbestyrelsens godkendelse og kopieres over 
på distriktets papir (logo og distriktsnummer).Husk at fjerne dette arks sidefod.  

Skabelon til ”Følgebrev 1” 

Ultimo juni 2019 

Kære Inner Wheel medlemmer. 
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Vi har hermed den store glæde og fornøjelse at fremsende indbydelse, program, tilmeldingsblanket 
og følgebrev fra Landsmødekoordinator vedrørende 

Distrikts- og Landsmøde på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, 

lørdag den 5. og søndag den 6. oktober 2019 

Praktiske bemærkninger: 

1. Værelserne er til rådighed fra kl. 14.00.  

2. Registrering af alle deltagere finder sted fra kl. 09.30 til 11.00 i Vandrehallen. 

- Ved evt. senere ankomst rettes straks henvendelse til distriktskassereren i eget distrikt. 
- Rejsegodtgørelse refunderes efter DSB’s gældende takster for 2. klasse eller kørsel i 

egen bil efter statens laveste takst. (En bil pr. klub). 
- Der vil være mulighed for at købe I.W.-effekter og I.W.-gaveartikler i Vandrehallen. 

3. Lørdagens program: 

- 11.00-12.00 Overrækkelse af årsindsamling samt præsentation af kommende 
årsindsamling 

- 12.00-13.00 Frokost 
- 13.00-16.00 Distriktsmøder 
- 16.00-17.00 Kaffe og sessions/socialt samvær 
- 19.00-19.30 Drink før middagen 
- 19.30-23.00 Festmiddag 

4. Søndagens program: 

- Landsmødet starter kl. 9.00 
- Kaffe med sandwich kl. 11.00 
- Landsmødet fortsætter kl. 11.30 
- Forventet afslutning kl. 13.30 

Deltagerliste med bordplan udsendes pr. mail 4 dage før Landsmødet. 

Vi glæder os til at se så mange som muligt på Hotel Nyborg Strand. 

Med venlig hilsen 

 Navn i kursiv skrift 
inden udsendelse 

 Navn i kursiv krift 
inden udsendelse 

 

 Distriktspræsident  

2019/2020 

 Distriktssekretær  

2019/2020 

 

Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og 
distriktsnummer) 

Husk at fjerne dette arks sidefod 

Skabelon til ”Følgebrev 2” 

Medio august 2019 
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Kære Inner Wheel medlemmer. 

Vedrørende Landsmøde nr. 53 

 

på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, 

søndag den 6. oktober 2019 

Hermed følger: 

Dagsorden til Landsmødet. 

Landsmødets bilag kan hentes på Inner Wheel Danmarks hjemmeside under overskriften 
Landsmøder (R-170). 

Den medsendte dagsorden med bilag fremlægges på et klubmøde, så alle klubmedlemmer er 
bekendt med dagsordenen og eventuelle forslag. Hvis dette ikke er muligt, gennemgås 
dagsordenens punkter på et bestyrelsesmøde inden landsmødet.    

På glædeligt gensyn på Hotel Nyborg Strand. 

Med venlig hilsen 

 Navn i kursiv skrift 
inden udsendelse 

 Navn i kursiv skrift 
inden dsendelse 

 

 Distriktspræsident  

2019/2020 

 Distriktssekretær  

2019/2020 
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Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og 
distriktsnummer) 

Husk at fjerne dette arks sidefod 

FORSLAG til ”Brev til distriktssekretærene” – denne side må ikke sendes til klubberne! 

Medio august 2019 

PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL DISTRIKTSSEKRETÆREN OG DISTRIKTSKASSEREREN 

Ved DISTRIKTS- og LANDSMØDET i oktober 2019 

DISTRIKTSMØDE – lørdag den 5. oktober 2019 

Distriktsflaget 

Husk flaget, så flagene kan hejses lørdag morgen. Flagene afleveres i receptionen på Nyborg 
Strand (husk at tage flagene med hjem igen søndag!). 

Distriktssekretæren 

Bedes til eget distriktsmøde, (eventuelt sammen med den øvrige bestyrelse) møde i god tid lørdag 
til opstilling af klubskilte m.m.  

Stemmetællere 

Distriktet udpeger på forhånd 2 stemmetællere til Landsmødet, der kontrollerer, at distriktets 
delegerede er til stede. Navnene på stemmetællerne skal medbringes til Nationalkassereren på 
Nationalbestyrelsesmødet i august. 

Efter nærmere aftale afholdes der et stemmetællermøde efter arrangementet lørdag mellem 
chefstemmetællerne og distriktets stemmetællere om lørdagen. 

På stemmetællermødet meddeles antallet af delegerede til chefstemmetællerne. 

Samtidig oplyses hvor mange, der stemmer ved fuldmagt. 

Stemmeafgivning 

Ved Landsmødet varetages al forarbejde vedr. stemmeafgivning (stemmesedler m.m.) af 
chefstemmetællerne, som er: Nationalkasserer og Nationalsekretær. 

LANDSMØDE - søndag den 6. oktober 2019 

Distriktssekretæren 

Distriktssekretæren bedes møde søndag morgen i god tid i den store sal medbringende skilte til 
klubber og distriktsbestyrelse i eget distrikt. 

Med venlig hilsen 

 _______________________ _______________________ 

 Navn i kursiv skrift inden udsendelse Navn i kursiv skrift inden udsendelse 

           Distriktspræsident            Distriktssekretær 

              2019/2020                2019/2020 
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2. Nordisk Rally 

Inner Wheel Nordic Rally: 

Rally er et socialt arrangement, hvor man mødes på tværs af de 5 Nordiske lande (Danmark, 
Norge, Sverige Finland og Island) og skaber fantastiske venskaber. Det at være så mange Inner 
Wheel`ere samlet på et sted er i sig selv en fantastisk oplevelse.  Det er lidt en mini format af et 
Convention - dog uden "generalforsamling", hvor der stemmes om beslutninger. 

Nordic Rally er for alle medlemmer af Inner Wheel. 

Vi har gennem mange år afholdt Nordic Rally, som afholdes på skift mellem de nordiske lande. Det 
afholdes hvert 3. år, og i 2016 blev det afholdt i Danmark, i 2012 blev det afholdt i Sundswall i 
Sverige og i 2009 blev det afholdt i Finland. 

Værtslandet finder foredragsholdere, der underholder om de emner, der er oppe i tiden, og som har 
relationer til Inner Wheels værdier.  

Der er virkelig tid til at netværke og skabe relationer til andre klubber. De sidste 3 gange har der 
deltaget ca. 160 personer. 

En helt fantastisk måde at møde andre fra "familien". 

Der bliver talt om, hvordan man har det i egen Inner Wheel Klub, og hvordan vi afholder klubmøder 
og andre udvalgsmøder. 

 

3. European Meetings 

Inner Wheel European Meeting: 

På Convention 2006 i New Zealand blev der lavet en aftale om, at de europæiske lande skulle 
starte et formaliseret samarbejde ved at mødes en gang om året. Første spadestik til European 
Meeting var taget. 

På møderne deltager nationalpræsidenten og pastnationalpræsidenten - er der en af dem der ikke 
kan deltage, vil det typisk være en tidligere pastnationalpræsidenten, der deltager. 

Det land, der er vært, vælger en mødeleder/koordinator, der tidligere har været med 
(pastnationalpræsident) og en sekretær fra eget land (der har været med tidligere) eller en kollega 
fra andet europæisk land (der har været med tidligere). 

Det der diskuteres på disse møder er: 

- Ændringsforslag på Convention (kommende - stillede forslag - valgt forslag). 

- Emner fra International Inner Wheel. 

- Emner der er oppe i tiden - på verdensplan og i Europa. 

- Mærkesager for de enkelte lande. 

- Medlemstilgang og afgang - hvad kan vi gøre bedre. 

- Nye klubber og distrikter i landene. 
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- Alt kan diskuteres - intet er for stort eller for småt. 

Når invitationen udsendes, kan alle europæiske lande komme med input til dagsordenen. 

Man møder ind torsdag aften. Der afholdes møde fra fredag morgen til om aftenen samt lørdag fra 
morgen til aften. 

Ønsker man at have ledsager med, laves der et ledsagerprogram af værtslandet. 

Inner Wheel Nordic Meeting: 

Møderne afholdes normalt en gang om året og går på skift i de 5 nordiske lande. Kan det lade sig 
gøre, afholdes det hvert tredje år i forbindelse med Nordic Rally. 

På møderne deltager nationalpræsidenten og pastnationalpræsidenten - er der en af dem, der ikke 
kan deltage, vil det typisk være en tidligere pastnationalpræsident, der deltager. 

Mødeleder i værtslandet er nationalpræsidenten eller pastnationalpræsidenten. 

Det der diskuteres på disse møder er: 

- Ændrings forslag på Convention (kommende - stillede forslag - valgt forslag) - har det 

betydning for de nordiske lande. 

- Emner fra International Inner Wheel 

- Emner der er oppe i tiden - på verdensplan og i Norden. 

- Mærkesager for de enkelte nordiske lande. 

- Medlemstilgang og afgang - hvad kan vi gøre bedre. 

- Nye klubber og distrikter i landene. 

- Økonomi - hvad kan vi gøre bedre. 

- Alt kan diskuteres - intet er for stort eller for småt. 

Alle nordiske lande kan komme med input til dagsordenen. 

 

Cg. Vejledning forslag 

1. Forslag fra klubber 

Behandles af Inner Wheel Danmarks bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Distriktspræsidenten eller nationalpræsidenten giver klubben besked om resultatet umiddelbart efter 
bestyrelsesmødet. 

Hvis klubbens forslag skal behandles på landsmødet kvalitetskontrolleres det og udsendes sammen 
med dagsordenen for landsmødet. 

2. Forslag fra distrikterne 

Behandles af Inner Wheel Danmarks bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Distriktspræsidenten orienter sin bestyrelse om resultatet. 

Hvis distriktets forslag skal behandles på landsmødet kvalitetskontrolleres det og udsendes 
sammen med dagsordenen for landsmødet. 
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3. Forslag til landsmødet 

Forslag til landsmødet kan fremsættes af Inner Wheel Danmarks bestyrelse som helhed. 
Enkeltpersoner kan ikke fremsætte forslag. Forslag skal være behandlet og vedtaget på et 
bestyrelsesmøde. Datoen for vedtagelse på bestyrelsesmødet skal fremgå af forslaget. Såfremt 
forslaget har økonomiske konsekvenser, skal dette, hvis muligt underbygges med beregninger og 
fremgå af forslaget. 

Forslaget udsendes sammen med dagsordenen for landsmødet.  

4. Forslag til Constitution 

Inner Wheel Danmarks bestyrelse kan stille forslag til International Inner Wheels Constitution. Alle 
forslag der fremlægges på Convention skal støttes af enten en klub, et distrikt eller en anden 
nationalbestyrelse. Forslagsstiller og den part, der støtter forslaget, skal være til stede ved 
Convention og fremlægge forslaget.  

Forslag skal være International Inner Wheels bestyrelse i hænde senest 18 måneder før 
Convention. Ca. 12 måneder før Convention udsendes en oversigt over de forskellige lovforslag, 
der skal behandles på Convention. Til disse forslag kan der stilles ændringsforslag – her er fristen 6 
måneder før Convention. Også disse ændringsforslag skal støttes af enten en anden klub, et distrikt 
eller en nationalbestyrelse. Og igen gælder at såvel forslagsstiller, som den part, der støtter 
forslaget, skal være til stede ved Convention og fremlægge forslaget. 

 

Ch. Vejledning for personvalg 

1. Nationalbestyrelsen 

Se Ag.3 klubvejledninger. 

 

2. International Inner Wheel 

Se Ag.4. klubvejledninger. 

 

Ci. Øvrige vejledninger landsplan 

1. Årsindsamling 

Historisk  

Tilbage i 1975 blev der vedtaget frivillige indsamlinger på landsplan, herigennem støttede man fra 
Inner Wheels side bekæmpelsen af spedalskhed gennem Red Barnet i årene 1975 – 1982. Der var 
de følgende år store bestræbelser på at etablere ordninger til indsamling af penge til velgørende 
formål. I 1986 blev vores nuværende ordning vedtaget, hvor alle medlemmer indbetaler et fast årligt 
beløb. Beløbet fastsættes hvert år på landsmødet. Der er gennem årene givet ikke uvæsentlige 
beløb til mange formål. 

Retningslinjer for Inner Wheel Danmarks Årsindsamling  
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Udpegning af modtager af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling går på skift mellem de 5 distrikter, 
følgende turnus for landsmødearrangør. 

Det distrikt der skal afholde IW årets landsmøde, opfordrer distriktets klubber til at indsende forslag 
til distriktsbestyrelsen senest den 1. december året før.  

Distriktsbestyrelsen udvælger mellem de indkomne forslag 3 potentielle modtagere. Det forslag, der 
modtager flest stemmer vil modtage Inner Wheel Danmarks Årsindsamling. 

Projekter, organisationer, foreninger der udfører forskning, humanitært, socialt arbejde og andre 
samfundsmæssige opgaver kan modtage Årsindsamlingen. 

Vejledning for Årsindsamlingen 

I oktober måned, året før afholdelse af landsmødet, udsender distriktsbestyrelsen opfordring til 
distriktets klubber om at finde emner til det følgende Inner Wheel års Årsindsamling. 

Klubberne opfordres til at finde projekter evt. inden for eget distrikt, som kan samle distriktet om en 
ekstra indsats, og hvor vores donation virkelig kan gøre en forskel. 

Klubberne opfordres ligeledes til at finde projekter der harmonerer med IWs formål, samt til at tale 
med andre klubber i distriktet om muligheder. 

Senest den 1. december indsender klubberne til distriktspræsidenten og distriktssekretæren deres 
forslag om, hvem der skal modtage Inner Wheel Danmarks Årsindsamling. 

Forslaget skal indeholde navn, evt. web adresse, kontaktperson, beskrivelse af projektet, samt 
begrundelse for, hvorfor dette projekt er valgt. Det skal så vidt muligt også anføres, hvordan vi og 
dette projekt passer sammen. 

På distriktsbestyrelsens januar møde udvælges 3 forslag til endelig afstemning, hvorefter 
distriktssekretæren sender stemmesedler ud til klubberne i distriktet med forslagene og ovenanførte 
begrundelser.  

Inden 1. marts skal klubberne have afgivet deres stemme, således at modtager kan bekendtgøres. 
Distriktspræsidenten meddeler straks resultatet til nationalpræsidenten for offentliggørelse på IW 
DK´s hjemmeside. 

Årsindsamlingen overdrages modtager på det efterfølgende års landsmøde. 

 

2. Convention 

Vejledning i forbindelse med forberedelse og deltagelse i Convention 

Engelsk oversigt over lovændringsforslag til Constitution modtages normalt fra Headquarters i 
januar måned og kan downloades fra den IIW’s hjemmeside. 

Oversættes derefter til dansk og lægges på Inner Wheel DK`s hjemmeside. 

Værtslandet opretter Convention hjemmeside, med link fra IIW, hvorpå man kan tilmelde og 
registrere sig. 

HVEM DELTAGER – når Convention afholdes i Europa. 
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Nationalpræsidenten - betalt af IW DK, hvis hun skal være proxy-vote holder for et distrikt, skal 
dette distrikt være med til at dække omkostningen. 

Pastdistriktspræsidenten - betalt af distriktet (kan deltage afhængig af distriktets økonomi). 

Distriktspræsidenten – er delegeret ved Convention og samtidig stemmeholder for de af distriktets 
klubber, der måtte ønske dette. Betales normalt af distriktet (kan deltage afhængig af distriktets 
økonomi) eller overdrage stemmerne til en Proxy Vote-holder, f.eks. nationalpræsidenten. 

Klubbernes delegerede – med tilskud fra de enkelte klubber (kan afhænge af klubbens økonomi – 
mange klubber afsætter hvert år et beløb til dette). 

Klubberne kan vælge en stemmeberettiget delegeret til at varetage klubbens stemme, eller 
overdrage stemmen til en Proxy Vote-holder, f.eks. distriktspræsidenten. 

Alle medlemmer kan deltage som observatører for egen regning 

 

HVEM DELTAGER - når Convention afholdes udenfor Europa 

Nationalpræsidenten betales af IW DK. Såfremt nationalpræsidenten repræsenterer et distrikt, giver 
det pågældende distrikt et tilskud. Nationalpræsidenten kan varetage opgaven som Proxy Vote-
holder for klubber og distrikter i Danmark. 

Distriktspræsidenten – er delegeret ved Convention og samtidig stemmeholder for de af distriktets 
klubber, der måtte ønske dette. Betales normalt af distriktet (kan deltage afhængig af distriktets 
økonomi) - eller overdrage stemmen til en stemmeberettiget Proxy Vote-holder f.eks. 
nationalpræsidenten. 

Klubbernes delegerede – med tilskud fra de enkelte klubber (kan afhænge af klubbens økonomi – 
mange klubber afsætter hvert år et beløb til dette). 

Klubberne kan vælge en stemmeberettiget delegeret til at varetage klubbens stemme – eller 
overdrage stemmen til en stemmeberettiget Proxy Vote-holder. 

Alle medlemmer kan deltage som observatører for egen regning 

Bortset fra I.I.W.’s officielle Proxy Vote-holder, kan ingen stemmeberettiget delegeret have fuldmagt 
for flere end 70 stemmer.  

Ethvert Inner Wheel medlem kan overvære møderne som observatør, men forhandlingerne skal 
føres af de stemmeberettigede delegerede.  

HVEM ER/KAN VÆRE DELEGERET  

(se Constitution og Generel information 2018 ) 

Nationalpræsidenten (stemmer for IW DK + hun har sin egen stemme = 2 stemmer) 

Stemmeberettiget distriktsbestyrelsesmedlem valgt af distriktskomiteen på efterårsdistriktsmødet i 
året forud for Convention. HUSK: Det er kun ét distriktsbestyrelsesmedlem, der kan være Proxy 
Vote-holder for distriktet, Der skal dog vælges en suppleant. 

Et stemmeberettiget klubmedlem, som deltager i Convention, som klubben ønsker, skal stemme for 
sig (Voting Delegate). 

http://www.intern.innerwheel.dk/da/Constitution
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Vejledning for fremsendelse af forslag til ændring af Constitution – se i håndbogen under vejledning 
forslag for såvel klubber som distrikter og IW DK. 

Stemmeberettigede deltagere: 

Ca. 8 måneder før Convention fremsender IIW et regneark til distriktspræsidenten/ 
distriktssekretæren med distriktets klubber. 

Her skal distriktspræsidenten anføre, hvem der er stemmeholder for distriktet, og hvordan hun er 
kvalificeret til dette, samt hvem der er stemmeholder for hver klub i distriktet. 

Hvis en person fra klubben deltager, kan klubben give deres stemme til hende, og hun er – klub 
stemme delegeret. Det er vigtigt, at hun udnævner en suppleant, hvis hun bliver forhindret. Hendes 
navn og suppleant, skal skrives på regnearket ud for klubben på det modtagne regneark. 

Hvis ingen fra klubben deltager i Convention, kan klubben vælge en Proxy vote-holder som kan 
være: 

Nationalpræsidenten 

Distriktets stemmeberettigede medlem (distriktspræsidenten, som er godkendt som distriktets 
stemmeberettigede person ved efterårsdistriktet forud for Convention, samtidig godkendes hendes 
stedfortræder) eller 

IIWs officielle Proxy vote-holder som traditionelt er Past IIW officielle personer 

Pastnationalpræsident 

Past Board medlem eller 

Past Board director. 

Når en klub vælger en proxy vote-holder kan klubben bestemme, hvordan de ønsker stemmen 
afgivet, eller man kan lade Proxy vote-holder bestemme. 

Hvis man ønsker, at den officielle IIW proxy vote-holder skal stemme på en bestemt måde, skal 
dette meddeles til IIW headquater ca. 1 måned før Convention. Ligeledes skal det meddeles til 
distriktspræsidenten, hvis man ønsker stemmer afgivet specielt. 

Det påhviler distriktspræsidenten at indhente meddelelser fra distriktets klubber, hvem man ønsker 
som stemmeberettigede deltagere eller som Proxy vote-delegate, samt om man ønsker en bestemt 
afstemning eller efter Proxy vote-delegates valg. 

Distriktspræsidenten sender det udfyldte regneark tilbage til IIW senest den anførte dato, ca. 5 
måneder før Convention. 

Ved ankomsten får nationalpræsidenten udleveret stemmebøger til sit lands delegerede, og det er 
hendes ansvar at få den fordelt til distrikts- og klubdelegerede. 

Hvornår sker der noget 

18 måneder før Convention, skal ændringsforslag til Constitution fremsendes til IIW. 

Offentliggøres januar året før Convention. 

8 måneder før Convention skal der fremsættes ændringsforslag til de fremsatte ændringsforslag. 
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5 måneder før offentliggøres disse ændringsforslag. 

IW DK fremsender materialet omkring ændringsforslag og efterfølgende ændringer til disse til alle 
klubber, og de er ligeledes tilgængelige på IW DK hjemmesiden i god tid, så klubberne kan 
behandle dem på deres møder. 

Nationalbestyrelsen fremsender til distrikter og klubber, deres holdning til de enkelte forslag. Men 
det er klubbernes egen beslutning, hvordan de forholder sig til det enkelte forslag. 

Hvis den enkelte klub ønsker afgivet en bestemt holdning til et forslag, så husk at angive dette på 
det af IW DK fremsendte ark med ændringsforslag, således at jeres Proxy vote-holder kender jeres 
holdning og ønske. 

Hvordan gør man så når man er fremme 

Det anbefales, at man hurtigst muligt bliver registreret. 

Ved tidligere Conventions blev udleveret: 

- Navneskilt. Delegerede har én farve og deltagere en anden. Skiltene skal altid bæres synligt 
i kongresområdet og til Galla aften og Home Hospitality evening. 

- Diverse spisebilletter 
- Invitation til officiel åbningshøjtidelighed  
- Invitation til Hospitality evening 
- Kvittering på, hvad du inden Convention har tilmeldt dig og betalt for 

Det er vigtigt,  

- at de delegerede er til stede i salen hele tiden 
- at man til de enkelte forslag angiver sit stemmeantal på den korrekte farve, som 

verdenspræsidenten hver gang viser inden afstemningen påbegyndes. 
- at summen af antal ja og nej stemmer altid er identisk med det fortrykte antal stemmer i 

stemmehæftet. 

Proxy Vote-holder kan, hvis hun har tilladelse til det, på Convention, ændre klubbernes 
stemmeønske efter eget skøn, hvis der fremkommer oplysninger, som får indflydelse på forslaget 
eller forudgående/efterfølgende forslag. 

Blanke stemmesedler medregnes ikke i udfaldet af de enkelte forslag. 

 

Formalia i forbindelse med indlæg fra talerstolen 

Proxy Vote-holder har ubegrænset adgang til talerstolen á 2 min. 

Har man fremsendt forslag til Convention, har forslagsstilleren max. 3 min.’s taletid til at fremføre 
forslaget i. Efterfølgende har forslagsstilleren lov til at besvare eventuelle bemærkninger fra de 
delegerede á max. 2 min. Dette gælder, uanset om forslagsstilleren er Proxy Vote-holder eller 
Voting Delegate. 

Den delegerede, som sekunderer forslaget, har max. 2 min.’s taletid. 

Går man på talerstolen, indleder man sit indlæg som følger: 

 Madame President 
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 Fellow Inner Wheel Members 
 Eget navn 
 Egen klub 
 Eget distrikt 
 Charge på Convention (Governing Body (nationalpræsident), Proxy Vote-holder, 
 Voting Delegate 

Ved man, at man skal på talerstolen – f.eks. hvis man skal sekundere et forslag – anbefales det at 
have forberedt sin tekst på engelsk hjemmefra. Det kan mindske eventuel usikkerhed eller 
nervøsitet. (og husk at tale langsomt og tydeligt, og kigge ud på tilhørerne – ikke alle har engelsk 
som modersmål!) 

Medlemmer, der deltager som observatører, har ingen tale- eller stemmeret. 

 

3. Kommunikation mellem de enkelte led i Inner Wheel 

I alle led og på alle niveauer i Inner Wheel Danmark, er det meget vigtigt, at nationalpræsidenten er 
orienteret om, hvad der foregår i klubber og distrikter som bindeled mellem IW DK og IIW.  

Det vil sige, at hvis en klub har spørgsmål eller andet til International Inner Wheel, skal det gå via 
distriktspræsidenten til nationalpræsidenten, der sørger for den videre kommunikation til 
International Inner Wheel. 

Ligeledes skal henvendelser fra distrikterne til International Inner Wheel gå gennem 
nationalpræsidenten. 

En vigtig faktor i forbindelse med den hastige udvikling af kommunikationsformer er, at vi altid bør 
kommunikere på en for Inner Wheel medlemmer sober og høflig måde, idet de skrevne ord ikke kan 
kaldes tilbage. Med høflighed kommer man langt! 

Start meddelelsen med Kære NN (Dear Madam) og slut altid med venlige hilsner (greetings), og 
indholdet skal som tidligere anført være høfligt formuleret, - det er til at forstå på alle sprog. 

I øvrigt gør det sig gældende på alle niveauer i vort kvindenetværk. Send ikke noget du ikke selv 
vil modtage. 

Kommunikationen mellem nationalpræsidenten og distriktsbestyrelserne kan deles op som følger: 

Fra Pastdistriktspræsident til nationalpræsident: 

1. Pastdistriktspræsidenten er ansvarlig for kommunikationen mellem distriktet og 
nationalbestyrelsen. 

2. Sende uddybning af de enkelte – måske lidt vanskelige – punkter fra distriktsmødereferatet 
samt forslag, der skal viderebringes til IIW. 

3. Nationalpræsidenten skal have kopi af vigtig korrespondance, som sendes til udlandet. 

 

4. Debatforum på IW DK lukkede side 

Alle IW-medlemmer, der er logget ind på den interne side, kan oprette en tråd og kommentere 
andres tråde. I den forbindelse skal nedenstående generelle retningslinjer følges.  
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Inner Wheel Danmark opfordrer til, at debatindlæg holder en sober tone, og forbeholder sig ret til 
uden varsel at slette indlæg, hvis:  

- Indholdet erfares at være i strid med gældende lovgivning – eksempelvis i form af injurier 
eller racisme. 

- De er formuleret i en grov tone. 
- De har karakter af chikane eller personangreb, eller hvis de kan opfattes som nedladende. 

Alle indlæg i debatten er udtryk for skribentens personlige holdning, og Inner Wheel Danmark kan 
ikke drages til ansvar for karakteren af indholdet. 

Såfremt nationalpræsidenten eller medlemmer af nationalbestyrelsen måtte finde det nødvendigt, 
sletter landswebmasteren det/de pågældende indlæg.  

 

5. INNER WHEEL NYT organisation og retningslinjer 

Retningslinjer for Inner Wheel Nyt til medlemmerne og andre. 

INNER WHEEL NYT  

Inner Wheel Informationer udgives 6 – 8 gange om året og lægges på Inner Wheel Danmarks 
hjemmeside umiddelbart efter udgivelsen. 
Alle, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet, modtager en mail, når et nyt brev er offentliggjort. 

Målgruppen for denne del af informationer er Inner Wheel medlemmer i Danmark 

Indhold: 
Der kan være tema i bladet, men artiklerne udsendes som de kommer ind. Tema er ikke 
hensigtsmæssigt 

 

Inner Wheel Danmarks årsskrift 

Inner Wheel Årsskrift er en papirudgave i god kvalitet, der udkommer hvert år i oktober måned i 
forbindelse med Landsmødet. 

Målgruppen for årsskriftet er Inner Wheel medlemmer i Danmark. Samtidigt er årsskriftet beregnet 
som markedsføring over for omverdenen, f.eks. Rotary, biblioteker og potentielle nye medlemmer. 

Persondataforordningen gælder også for årsskriftet. 

Indhold: 
Inner Wheels formål 

Præsentation af verdenspræsidenten med foto. 

Nationalpræsidenten, vicenationalpræsidenten og pastnationalpræsidenten. 

Nationalbestyrelsesmedlemmer samt Nationalsekretær. 

Kalender. 

Distriktsbestyrelser med link til distrikternes hjemmeside. 

FN – Inner Wheel NGO’ere og deres arbejde (fra den internationale hjemmeside). 
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Projekter, såvel nationale som internationale. 

Convention i de år, hvor Convention afholdes. 

Andre relevante historier for såvel medlemmer som omverdenen. 

Årsskriftet tilstræbes finansieret via annoncer.  Årsskrifterne udleveres til klubberne på landsmødet i 
oktober.  

Der er udarbejdet et sæt etiske regler for annoncering i Inner Wheel regi, der skal overholdes. 

Organisering 

Der er nedsat et redaktionsudvalg, som består af 2 redaktører og en ansvarshavende redaktør. Den 
ansvarshavende redaktør er den til enhver tid siddende pastnationalpræsident. 

Redaktørerne udpeges af nationalbestyrelsen (R164). Deres job defineres af nationalbestyrelsen. 
Jobbet som redaktør er 2-årigt, men der kan ske udskiftning efter et år. Der er mulighed for 
forlængelse, der igen gælder i 2 år. 

DISO`erne har rollen som nyhedsredaktører i eget distrikt. DISO`erne finder de gode historier 
sammen med ISO`erne i klubberne og foretager en førstehåndsredigering af de af klubben 
fremsendte artikler, inden de videresendes til redaktionsgruppen. 

 

6. IW-learning materialet 

Undervisningsmaterialet, der er udarbejdet i form af power Point dias og beskriver Inner Wheel på 
alle niveauer, kan findes på IW DK´s interne hjemmeside. Følg link 

 

Cj. Årets gang i IW Danmark 

Nedenstående forkortelser er anvendt: 

DP  Distriktspræsident 

PDP  Pastdistriktspræsident 

VDP  Vicedistriktspræsident 

SEKR   Distriktssekretær 

KASS   Distriktskasserer 

DISO  DISO/ Distriktsredaktør 

LWM Landswebmaster 

IT IT-konsulent 

bestyrelsen  Distriktsbestyrelsen 

NP  Nationalpræsident 

NS Nationalsekretær 

NK Nationalkasserer 

VNP Vicenationalpræsident 

Forretningsudvalg
  

Nationalpræsident, nationalsekretær  nationalkasserer, 
pastnationalpræsident og vicenationalpræsiden (hvis vi har en) 

”øvrige”  INNER WHEEL NYT redaktører, webmaster evt. Boardmedlem og 
landsmødekoordinator, når emnet drejer sig om distrikts- og 

http://www.intern.innerwheel.dk/da/VejledningerogIWlearning
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landsmødet på Nyborg Strand 

  

 JUNI/JULI 

NP NP’s tiltrædelsestale arkiveres elektronisk 

Referat af den nationale kædeoverrækkelse arkiveres elektronisk og i mappe ved 
NP. Materiale udarbejdes af værtsklubben. 

NP NP udsender velkomstbrev til de nye distriktsbestyrelser, evt. sammen med 
indkaldelse og dagsorden til nationalbestyrelsesmødet i august og til klubbestyrelser 
evt. via hjemmesiden. 

NS I lige årstal udarbejdes dagsorden og mødeindkaldelse til nationalbestyrelsesmødet 
i august med NP. I ulige år gøres dette af tiltrædende NP og NS. Senest 4 uger før 
indkaldes forslag til dagsorden, der udsendes sammen med bilag senest 2 uger før 
nationalbestyrelsesmødet. 

NS Adresseliste udarbejdes og sendes til IW DKNB og tilknyttede personer med 
opfordring til at læse korrektur på egne data. Opretter distributionsliste i eget mail 
adressekartotek. 

NK Kontrollerer medlemstal. Liste vedr.Cap.Fee sendes til IIW 

NK Regnskaber til revisorer, efter de er revideret sendes til NP for underskrift, derefter til 
NS for udsendelse til IW DKNB i august. 

Kalkulation medlemsbøger. Regning til distrikterne for kontingent samt 
Årsindsamling 

 AUGUST 

NP Nationalbestyrelsesmøde. Modtager 15 medlemsbøger 

NP 

 
 

sørger for fotos af IW DKNB’s medlemmer og tilknyttede personer der sendes til 
landswebmaster til hjemmesiden. 

NP med kæde  

PNP med past-nål 

Distriktspræsidenter med kæde 

Pastdistriktspræsidenter med past-nål 

NP Efter IW DKNB møde sendes invitationer til landsmødet til gæster nævnt på NP’s 
gæsteliste (jvf. ”Retningslinjer for arrangerende klub og distrikt”) 

NP tilmelder IW DKNB’s gæster direkte til landsmødekoordinator. Gæsterne skal 
selv meddele evt. afbud til landsmødekoordinator (nævn dette i indbydelse). 

IW DKNB medlemmer tilmeldes via eget distrikt ifølge gældende regler. 

NS Før IW DKNB gennemgår NP og NS udkast til dagsorden til distriktsmøderne i 
oktober, modtages fra DS ca 5 dage før IW DKNB. 
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Straks efter IW DKNB renskrives dagsorden til landsmødet, følgebrev 2 samt 
fuldmagt. Sørger derefter for at det bliver lagt på hjemmesiden sammen med evt. 
bilag. 

NK Distrikternes % sats beregnes. Meddel klubber med mindst 51 medlemmer at de har 
3 stemmer. IW DKNB udpeger 2 revisorer til godkendelse på landsmødet. Udkast til 
budget for IW DK. Efter at regnskab og budget er godkendt på mødet sendes disse 
til NP/NS der sørger for at de kommer på hjemmesiden sammen med øvrigt 
materiale til landsmødet  

NK Invitere distriktskasserere til middag fredag aften, med efterfølgende møde.  

 SEPTEMBER 

NP Indkalder til Dirigentmøde forud for landsmødet. 

Tidsplan udarbejdes sammen med NS. 

NS Dagsorden til IW DKNB møde i oktober udsendes. 

 OKTOBER 

NP Besøge alle 5 distrikter på møderne lørdag forud for landsmødet. 

Efter landsmøde sendes hilsner med tak for arrangementet til arrangerende distrikt 
og klub. 

NP Gennemlæse, godkende og underskrive referat fra landsmøde i samarbejde med 
dirigenten. 

NS IW DKNB fredag før landsmødet.  

Hele beskrivelsen af landsmødet – se dette. Cf.1 

Senest 1. november reserveres Nyborg Strand for 3 år frem 

NK IW DKNB er vært fredag aften for alle i distriktsbestyrelserne samt IW DKNB gæster 

Chefstemmetæller er NK samt NS, samt 2 stemmetællere fra hvert distrikt. 

NP, PNP og NK er stemmeberettiget ved landsmødet 

NK Cap Fee til England senest 31.10 

 NOVEMBER 

NP + NS og NK. Årets gang gennemgås og tilrettes for det kommende år, fremlægges 
på IW DKNB i januar til godkendelse. 

NS Dagsorden til IW DKNB i januar påbegyndes sammen med NP 

NK Senest 1. nov. Modtages alle udgiftsbilag fra IW DKNB, distrikter og arrangerende 
distrikt og klub vedr. landsmødet. 

Regnskab for landsmødet udarbejdes , kørselsudgifter til distrikterne reguleres udfra 



 
_________________________________________________________________________ 

  

           ___________________________________________________________________________ 
Rev. marts 2019 

 

105 

Håndbog for Inner Wheel Danmark 

% satsen. 

Det færdige regnskab til revisorerne, derefter til NP til underskrift og derefter 
mellemregning med distrikterne. Regnskabet sendes pr. mail til distriktskassererne. 

 DECEMBER 

NP Sender julehilsner til nationale og Internationale forbindelser. 

NP spørger tilknyttede til IW DKNB , om de ønsker genudpegning i hele NP’s 
periode. 

NS Dagsorden til IW DKNB udsendes i samråd med NP 

 JANUAR 

NP Efter IW DKNB gives besked til alle de personer, der af IW DKNB er 
udpeget/genudpeget – kan ske pr. Mail 

NS Før IW DKNB gennemgås dagsordenerne for forårsdistriktsmøderne med NP. 

NK Fremsende regning på kontingent for nye medlemmer i perioden 1/7-31/12. Liste 
over samme til IIW, Videresende Cap Fee. 

Budget for kommende landsmøde, halvårsregnskab. Besked til distrikterne, hvis der 
er kontingentstigning. 

Udbetale 1000 kr til hvert distrikt som it-tilskud 

Bestille Directory hos DS i D48, samt evt andre publikationer til NP, VNP, PNP, NS 
og NK 

  

 FEBRUAR 

NP I året før afholdelse af Convention modtages lovændringsforslag til Constitution fra 
Headquarters. Lovændringsforslagene  oversættes til dansk og sendes til klubberne 
pr mail gennem DS. Klubber og distrikter sørger selv for distribution. 

PDP gennemgår IW- håndbogen for revision, så den er klar til de nye bestyrelser. 

 MARTS 

NP Deltage i forårsdistriktsmøder i det omfang det er muligt (budgetmæssigt). 

NP Når det arrangerede distrikt har valgt årets emne til modtagelse af efterfølgende års 
Årsindsamling  offentliggøres dette hurtigst muligt til distriktspræsidenter og på IW 
DK’ hjemmeside samt til pressen 

Valgte emne præsenterer sig selv  på efterfølgende års landsmøde og modtager i 
denne forbindelse donationen. 

NP Udkast til kommende landsmøde dagsorden udarbejdes af NS og NP 

NS NP,PNP,VNP,NS og NK gennemgår IW håndbogens afsnit C, for revision så den er 
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klar til godkendelse på IW DKNB i april. 

Udkast til kommende landsmøde dagsorden udarbejdes af NP og NS 

Inden 01.04. NS opdaterer databasen hos IIW for IW DKNB område. Nærmere 
orientering modtages fra IIW.  

Ligeledes formidles navne, adresser mv. på NP og DP til Rotary’s sekretariat, ultimo 
marts. 

 APRIL 

NP Referater fra forårsdistriktsmøder modtages og/eller læses på distriktets 
hjemmeside. 

Årets sidste IW DKNB møde forberedes og afvikles i slutningen af april/ begyndelse 
maj måned. 

NP Forslag fra klubber til landsmødets dagsorden modtages af DP inden 30.06. 
Godkendte forslag skal være NP og NS i hænde senest 15.07. 

NP Lovændringsforslag fra klubber skal være indsendt til DP inden 30.06. Når formalia 
er i orden sendes forslaget til NP og NS senest 15.07 ( husk 2/3 stemmeflertal) 

Husk at der på alle indsendte forslag skal være påført dato samt underskrifter af 
hhv. præsident og sekretær. 

Ovennævnte gælder tillige forslag indsendt af distrikterne. 

NS 

 

Til IW DKNB mødet i april deltager nyvalgte/udpegede VNP samt NS som gæster. 

Foreløbigt materiale og dagsorden til det kommende landsmøde 
behandles/godkendes. 

Rettelser til IW håndbogen godkendes. 

Valgte årsindsamlingsprojekt medtages på dagsordenen for IW DKNB mødet. 

I samråd med medlemsregistrator udarbejdes oplysninger til de første sider i 
medlemsbogen efter oplysninger modtaget fra distrikterne samt fra IIW. Samme 
oplysninger sendes via NP til LWM. 

NK Udbetale telefongodtgørelse. 

 MAJ 

NP Rapport (på engelsk) om årets hændelser nationalt sendes til HQ pr. E-mail senest 
31/5. 

 JUNI 

NP Deltager (ved invitation) i kædeoverrækkelser i distrikterne. 

 NP afvikler kædeoverrækkelse ved NP skift hvert andet år. 
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NS Ved fratrædelse som NS er alle mapper ajourført 

Ved tiltrædelse som NS følges ovenstående arbejdsbeskrivelse, samt årets gang i 
IW DKNB 

NK Kontrol medlemstal. Opkrævning nye medlemmer 1/1-31/5 der betaler ½ kontingent. 

Liste med nye medlemmer til IIW, betaling af Cap Fee for disse. 

Undersøg om der mangler bilag, hvis de skal med i indeværende år rykkes der. 

 

D. International Inner Wheel 

Da. Constitution and Handbook 2018. 

1. Dansk oversættelse inkl. generel information. 

Link til dansk oversættelse af Constitution and Handbook 2018 på IW Danmarks hjemmeside. 

Link til IW ordliste. 

 

2. Engelsk udgave 

Link til den engelske udgave af Constitution and Handbook 2018 på IW Danmarks hjemmeside. 

 

http://www.intern.innerwheel.dk/da/Constitution
http://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/2015-16/IW%20ordliste.pdf
http://www.intern.innerwheel.dk/da/Constitution

