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Nyhedsbrev juli 2020 
 
Kære alle medlemmer i Inner Wheel 
 
Velkommen til alle de nye bestyrelser i klubber, distrikter og i Inner Wheel Danmark for året 
2020-2021. 
 
Vores nye verdenspræsident dr. Bina Vyas, fra Indien har valgt sit tema: 
 

 
 
 
Hendes fokus er at vi må være innovative med en vision om at være på forkant med 
udviklingen, og hun siger videre, det er dog os, medlemmer af Inner Wheel, der i sidste 
ende skal tage initiativer og vedtage en struktureret tilgang til fortsat at opfylde vore 
programmer og vore ideologier. Vi skal være synlige internationalt bl.a. ved at fokusere på 
bæredygtige og store samfundsudviklings-projekter, skabe større klubber og branding af 
IIW i offentligheden gennem vort arbejde. 
  
Vi må støtte op om ændringer i forbindelse med vore tanker, holdninger, arbejde, 

medmenneskelige relationer, kommunikation, publicering af vort Inner Wheel brand, vækst 

af vor organisation både økonomisk og i medlemsstyrke og med andre ligesindede 

organisationer ved at etablere netværker. 

Hun appellerer også til lederuddannelse - vi er nødt til at støtte op om den positive 
innovation, ved at styrke vore egne medlemmer, guide og anerkende dem som ledere og 
acceptere og tro på deres lederevner. 
 
Dette omsatte Bina her i juli måned i praksis, ved at organisere et verdensomfattende video 
kursus på Zoom for alle nationalrepræsentanterne. 
 
Hendes indledning til kurset var: Tillykke med valget som repræsentant for Inner Wheel 
Klubberne i dit land. Udover at være bindeled fra klubberne til International Inner Wheel 
skal du være motivator og en inspirerende leder for alle medlemmer af Inner Wheel i dit 
land. Jeg er sikker på at du ønsker at fremme IW’s idealer og at gøre dit yderste for vores 
fælles sag. 
 
Så må jeg jo prøve at leve op til dette!!!! 

 
 
 
 

Lead the change 

 

Hvem kan finde på en god og fængende 

oversættelse til dansk af dette tema??? 
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Kurset var opdelt 4 faser, af hver ca. 2 timer: 
 

1. Binas visioner og forventninger til udviklingen, 5 nye medlemmer/klub og 5 nye 
klubber / distrikt. 

2. Lederevner og attituder 
3. Samarbejde og kommunikation 
4. Inner Wheel information og quiz. 

 
 

Til den første fase var vi delt ind i 4 grupper og jeg var sammen med repræsentanter fra 
Central Afrika, Cypern, Egypten/Jordan, Italien, Holland, Pakistan, New Zealand, Sverige, 
Sri Lanka, Tyrkiet og Norge. 

 

 
 
Det var en helt utrolig fornemmelse, at sidde hjemme på mit kontor, omgivet af kvinder fra 
så fjerne destinationer, og vi kunne faktiske småsnakke med hinanden både før og efter 
kurset. Flere af de europæiske repræsentanter havde jeg mødt før, så det var et hyggeligt 
gensyn. 
 
Verdenspræsidenten anvendte slides til sin fremlæggelse og disse har vi fået. De er lagt op 
på vores hjemmeside https://www.intern.innerwheel.dk/da/LeadtheChange, der er mange vise 
ord i dem.   
 
Hendes overordnede budskab var, at vi ved årets begyndelse skal sætte vore mål for året. 
Udover ovenstående 5 nye medlemmer og 5 nye klubber, nævnes det at organisere 
udviklingsprogrammer. Det kunne være for unge, for familier, for kvinder eller ældre. Se 
mere i slides. 
 
Der er også en opfordring til at fortælle vidt og bredt om Inner Wheel – dette kan også 
gøres via de sociale medier. Derfor husk at dele de gode historier fra IW Facebook med 
jeres egne venner.  
 

https://www.intern.innerwheel.dk/da/LeadtheChange
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I de følgende faser var vi alle sammen på tværs af kloden. Helt utroligt, at det kan lade sig 
gøre. Også her var der lidt hyggesnak før og efter. 
 
Her var det 2 forskellige kompetente foredragsholdere 
Dr. Rashmi Sharma fra Indien fortalte om lederevner og udvikling af samme og 
Luisa Vinciguerra fra Catania Universitet fortalte om samarbejde og kommunikation. Deres 
slides er også lagt op på hjemmesiden. I er velkomne til at bruge dem eller udpluk af disse 
rundt i klubberne og distrikterne.  https://www.intern.innerwheel.dk/da/LeadtheChange 

 
Fra den internationale side kan jeg også fortælle, at Europæisk møde bliver afholdt på 
Rhodos fra den 10. til 13. september hvor Birgitte Müthel og jeg er tilmeldt, hvis ellers ikke 
vi bliver nedlukket igen. Men det vil I høre mere om senere. 

 
Her på hjemmefronten arbejdes videre med udvikling af Inner Wheel i Danmark. 
 
 
Indgangsvinklen til arbejdet var ønsket om fornyelse og forenkling og selvfølgelig også det 
økonomiske aspekt med færre medlemmer til at dække omkostningerne.  
 
Sidste års arbejde er endt ud i forslag til ændrede vedtægter for både distrikter og IWDK til 
fremlæggelse på Landsmødet i oktober, de vil snarest blive sendt ud til jer i klubberne. 
 
Dertil har I fra jeres distrikt modtaget oplæg til diskussion i klubberne om mere vidtgående 
ændringer såsom at gå fra 5 til 3 distrikter og nedlæggelse af nationalbestyrelsen. 
 
Det kan godt være, at I ikke synes oplægget til de nye vedtægter indeholder ret meget 
fornyelse eller forenkling. Både de enkelte distrikter og Inner Wheel Danmark er 
registrerede foreninger, så vi må / skal have det nødvendige med. 
 
Mange har talt om lange tidsfrister for fremsendelse af forslag mv. men der er givet 
forklaring på disse. At der så står længere tidsfrister flere steder i vore vejledninger, er 
under rettelse. 
 
Vi har ændret på distriktsmøderne, således at efterårsdistriktsmødet er generalforsamling, 
og forårsdistriktsmødet mere er for medlemmerne og klubberne. Her er kun 1 punkt på 
dagsordenen- opstilling af kandidater til internationale poster, idet dette skal indsendes til 
IIW senest den 30. september og der var ikke tilslutning til at flytte efterårsdistriktsmødet 1 
uge frem. 
 

Klubberne er Inner Wheel, det er jer der bestemmer ! Jer og kun jer, der kan vælge hvilke 

personer der skal sidde i bestyrelserne både i distrikter, nationalt og internationalt, med 1 
stemme pr. Klub. 
 
Derfor er det meget besynderligt at der altid, også i de gamle love og i Constitution står, at 
Distriktskomiteen  - Godkender den kommende distriktsbestyrelsen på forårsdistriktsmødet. 
Godkender og vælger må være det samme.  
 
I Distriktskomiteen har hver klub 2 stemmer, 3 hvis mere end 50 medlemmer og 
Distriktsbestyrelsen har 6 stemmer, altså kan bestyrelsen stemme på sig selv. 

https://www.intern.innerwheel.dk/da/LeadtheChange


 
                         

Nyhedsbrev juli 2020 (2)  4 

Inner Wheel Danmark 
 

 
Det er jer der bestemmer, hvem der skal sidde i distriktsbestyrelsen – tag ansvar for dette. 
 
 
 
 
Distriktet, National og International Inner Wheel er til for jer – udnyt dette – få et større 
fællesskab på distriktsplan, men også på landsplan og Internationalt, som flere oplevede 
sidste år, og jeg lige har gjort nu på Zoom.  
 
Husk Inner Wheel er så meget mere end kun jeres egen klub. –  
 

Stil krav om hvad I ønsker. 

 
Glæder mig meget til at høre om jeres møder rundt i landet og håber at vi ses i løbet af det 
kommende år. 
 
Mange kærlige hilsner 
 
Kirsten Møller 
Nationalpræsident 
2019-2021 
   

 
  


