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Inner Wheel Danmark 
 

PIXI udgave af forslag til Convention 2021 
 
Klub:_______________________________ 
 
FORSLAG          Forklaring til afstemnings beslutning fra NB indsat med grønt KLUB NB 
 
Beslutning om forhøjelse af kontingent til IIW pr. Juli 2021 fra 3,50 £ til 4,00£  
 
Motivation: Der har ikke været nogen forhøjelse siden 2006. 
 (egenkapitalen pr. 30/6-2020 er 1,750,000£ !!!!) 
 
Denne beslutning om et nej behøver vist ikke så stor en forklaring 
 

 Nej 

 
Forslag stillet af den internationale Bestyrelse: 
 

  

 
Forslag 1. 
Ophør af medlemskab 
 
Ethvert Inner Wheel medlem, som henvender sig til domstolene uden forinden tilbundsgående at undersøge 
bestemmelserne for sådanne klager i Inner Wheel regi, skal ekskluderes. Et ekskluderet medlem kan ikke genindtræde 
i sin tidligere klub 
 
Dette rettes til :.. kan ekskluderes. Et ekskluderet medlem kan udelukkes fra enhver klub 
Der kan være mange forskellige sager, som opfattes forskelligt i de enkelte klubber. Samtidig giver den gamle tekst, 
uden videre et ekskluderet medlem, mulighed for optagelse i en naboklub- specielt hvis det er et medlem der tilhører 
kategori A, som en klub i dag ikke kan afvise. 
 

 Ja 

 
Forslag 2. 
Elektronisk afstemning 
Valg af den internationale bestyrelse foretages ved elektronisk afstemning i stedet for pr. brev 
Dette behøver vist ikke nogen forklaring 

 Ja 
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Forslag 3. 
 
Valg af den internationale Redaktør/Media manager foretages ved elektronisk afstemning i stedet for pr. brev 
Samme her 

  
Ja 

 
Forslag 4. 
 
På side 29-30 indsættes reglen om at lande md en nationalbestyrelse kan have deres egne vedtægter for distrikter og 
klubber, dette har tidligere kun været nævnt i Generel information Teksten er : 
 
Lande med en Nationalbestyrelse kan udarbejde nationale, distrikts og klub love. Disse Bye Laws er baseret på de 
internationale vedtægter i constitution, men giver medlemmerne mulighed for at nyde deres medlemskab i 
overensstemmelse med de enkelte landes skikke og traditioner. Bye Laws og eventuelle ændringer til eksisterende Bye 
Laws skal godkendes af International Inner Wheel før implementering. Tilsvarende afsnit af de internationale vedtægter 
skal tages som reference for punkter, der ikke er nævnt i disse Bye Laws. 
 
Udmærket at det bliver slået fast at man har ret til nationale love, men kun hvis man har en nationalbestyrelse 
 

 Ja 

 
Forslag 5 
På grund af forslag 4, skal overskriften på det tidligere rettes til : Standard regler for klubber. 
Motivationen siger også, standard reglerne for klubber gælder alle, hvis der ikke er nævnt noget specielt i de nationale 
vedtægter om dette område 
Indlysende med et ja ovenfor 

 Ja 

 
På grund af forslag 4, skal overskriften på det tidligere rettes til : Standard regler for distrikter. 
Motivationen siger også, standard reglerne for distrikter gælder alle, hvis der ikke er nævnt noget specielt i de nationale 
vedtægter. 
 

 Ja 

Forslag fra andre  
 

  

Forslag 6. Fra Belgien-Luxembourg 
Tekst i dag: 
Aktivt medlemskab kan opnås, bevares eller genoptages af følgende, der er fyldt 18 år:  

 Ja 
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a. En kvinde, der er relateret til et IW medlem/forhenværende IW medlem 
b. En kvinde, der er relateret til en Rotarianer/forhenværende Rotarianer.  
c. En kvinde, som er inviteret til at blive medlem - såfremt et flertal af klubbens medlemmer er enige.  
Aktivt medlemskab Et nyt medlem optages i den klub, hvis beliggenhed passer det nye IW medlem bedst.  
IIWs Executive Committee (forretningsudvalget) er bemyndiget til at afklare disse regler således, at de omfatter de 
ændringer til afsnit (A), der er vedtaget på Convention 
Alt dette slettes og erstattes af: 
 
A. Aktivt medlemskab kan bevares og tilbydes kvinder, som er opfordret til at deltage, forudsat de er 18 år, og flertallet 
af klubbens medlemmer er enige 
 
Motivation: De tre kategorier er diskriminerende og der er ingen grund til at IIW Exc skal tage stilling. 
 
Her kan der godt være forskel på hvordan de enkelte danske klubber ønsker at vi skal stemme, idet vi i nogle klubber 
stadig har, at de kun optager Rotary relaterede kvinder 
 

 
Forslag 7. Fra IW klub Lunen Werne, Tyskland 
Aktivt medlemskab 
 
Her bevares de tre kategorier, men der indsættes, at alle skal godkendes af et flertal af klubbens medlemmer 
 
Hvis forslag 6 ikke vedtages- synes jeg at vi skal ændre stemmen på dette forslag til et ja. 
Som det er i dag, kan vi ikke nægte at optage kvinder relateret til Rotary- eller Inner Wheel medlemmer 
 

 Nej 

 
FORSLAG 8. Fra  Belgium-Luxembourg 
 

Aktivt æresmedlem, her slettes, at hun ikke skal betale kontingent I det år hun bliver udnævnt. 
 
MOTIVATION. At blive udnævnt til aktivt æresmedlem er en ære og bør ikke kombineres med en økonomisk fordel. 
Nogle klubber kunne have problemer med at have råd til dette. 
 
I nogle lande og klubber har det været på livstid, at de ikke skulle betale kontingent og jeg synes faktisk gså at den 
formulering der er i dag er lidt søgt. 

 Ja 
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Forslag 9. Fra Grækenland 
Constitution Chairman (lovrådgiver) 
 
I dag er det kun lande med en nationalbestyrelse, der kan opstille kandidater til denne post (15-16 lande)  
Selv om der er 35 lande der har medlemmer med de krævede kvalifikationer. 
 
Dette rettes til at alle distrikter, der har en kvalificeret kandidat til Constitution Chairman kan opstille hende.  
 
Ved dette forslag nærmer vi os vores forslag om at det ikke kan være rimeligt, at det kun er de 16 lande med en 
nationalbestyrelse, der kan opstille, især ikke når de krævede kvalifikationer ikke siger, at man skal have været medlem 
af en nationalbestyrelse. 

 Ja 

Ændringsforslag til forslag 10.  Fra Belgien – Luxembourg 
 
Kun lidt sproglig rettelse: 
Skal vælges ved brevstemme hvor hver klub har ret til en stemme. Hun må max. fungere i 3 fortløbende år, men skal 
nomineres og vælges årligt, og kan ikke besidde embedet igen 
 
Ændringsforslagene behandles før selve forslaget, og det er korrekt at den forslåede tekst i det Indiske forslag ikke 
stemmer overens, med formuleringen i valgproceduren for de andre poster (kasserer og præsidenter) 
 
 

 Ja 

Forslag 10. Fra IWklub Coimbatore, Indien 
Valg af constitution Chairman (lovrådgiver) 
 
I dag vælges Constitution Chairman af den Internationale Bestyrelse og ikke af klubberne, som alle andre personer i 
den internationale ledelse. 
 
Dette rettes til : 

- Vælges årligt ved brevstemme hvor hver klub har ret til en stemme, må max. fungere i 3 år. 
 

Hvis ændringsforslaget vedtages, kommer dette forslag slet ikke til debat,  

 Ja 

 
but must be nominated and elected annually and cannot serve again in this office.” t must be nominated and elected annually and cannot serve again in this office.” 
Forslag 11. Fra Belgien-Luxembourg 
 
Sletning af reglen om at canvassing er forbudt 

 Ja 
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Motivation. At forbyde canvassing er ikke demokratisk. Alle kandidater har retten til at blive mere kendt og  
medlemmerne til at lære den opstillede bedre at kende. 
 
Der har været rigtigt meget bøvl med denne bestemmelse, og hvordan den skulle administreres og af hvem. Det kan 
meget nemt blive en personforfølgelse. Her senest er en af de nominerede kandidater til Media Manager blevet 
diskvalificeret pga. denne regel 
 

 
Forslag 12. Fra distrikt 31 i Norge 
Forslaget går på at valget af International Vice-Præsident skal foregå på Convention 
På hvert Convention, vælges 3 Vice-Præsidenter, som alle 3 sidder i den internationale bestyrelse. 
Den 2. Vicepræsident skal være IIW præsident ved det næste Convention. 
 
Dette forslag er noget kompliceret og vil forøge antallet af medlemmer i den øverste ledelse. Hvis disse valg skal 
foretages på Convention, vil det være få personer der er med til at bestemme hvem der skal vælges 

 Nej 

Ændringsforslag til forslag 13. fra Indien                                              Dette forslag er trukket tilbage 
 
Foreslår, at der kun skal gå 4 år og ikke 5 imellem at et land kan opstille igen. 
 
Af psykologiske grunde anbefaler vi et ja til dette ændringsforslag (også aftalt med Holland) 
Det er en Indisk klub der fremsætter forslaget, så der må være en vis sandsynlighed for at få flere ja stemmer til dette 
ændringsforslag, end til selve forslag 13. Og 4 år imellem er trods alt bedre end de tre, der nu gør sig gældende, og her 
kun for præsidentposten. Faktisk er det GB&I der gennem årene har sat sig grundigt på alle poster i Exc.Committee.   

 Ja 

Forslag 13. fra Holland, det er dette forslag som vi officielt støtter 
 
Det drejer sig om den internationale ledelse = EXC / forretningsudvalget 
IIW Præsidenten, Vicepræsidenten, Pastpræsidenten, Kassereren og Constitution Chairman, må ikke komme fra 
samme land eller samme Nationalbestyrelse. 
Det land, der har en af disse poster, kan ikke opstille en ny kandidat til denne post de næste 5 år. 
 
Motivation. I dag gælder reglen kun for præsidentposten og tidsperioden bliver derfor kun 3 år. 
Årsagen er, at vi ønsker, at den højeste instans afspejler, at vi er en international organisation. 
 
Vi fik dog ikke vores eget forslag igennem, hvor vi ønskede, at også de lande, der kun har en valgt 

 Ja 
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nationalrepræsentant, men ingen nationalbestyrelse, også skulle kunne opstille til disse poster 
 
Hvis ændringsforslaget går igennem vil selve dette forslag slet ikke blive fremsat til afstemning 
 

 
Forslag 14. Fra IW klub Lorenskog, Norge 
Ændringer til Constitution 
 
Ønsker slettet,  
….hvis et forslag om samme emne er fremsat og ikke vedtaget ved 2 på hinanden følgende Conventions, kan et 
lignende ikke fremsættes på det følgende Convention. 
 
Motivation. Nogle gange er et forslag forud for sin tid, og hvis stemmetallet for forslaget er stigende i nr. 2 år, er det 
uretfærdigt, at man skal vente 6 år på at få det gennemført. 
 
Denne regel har båret en del af skylden for at over 70 fremsendte forslag, heriblandt vores, blev afvist. 
Den giver en usædvanlig udemokratisk og stor magt til Constitution Committee. 
 

 Ja 

 
 
 
GENERELLE OPLÆG 
 

  

Generelle oplæg A. Fra IW klub Auckland, New Zealand 
 
At der gives et mandat til Den Internationale Bestyrelse til at arbejde med udvikling og opfølgning af et nyt navn for 
International Inner Wheel. Det nye navn præsenteres ved Convention i 2024 Et navn som afspejler Inner Wheels første 
100 år og bevæger sig ind i det næste århundrede med venskab og hjælpsomhed.  
 
MOTIVATION I 2024 vil International Inner Wheel kunne fejre 100 år med venskab og hjælpsomhed. Dette giver 
International Inner Wheel en mulighed for at bevæge sig ind i det næste århundrede med et navn, der lettere kan 
identificeres af både medlemmer og offentligheden med hensyn til hvem og hvad vor organisation repræsenterer nu og 
i fremtiden. Et navn, der vil engagere og inspirere unge kvinder til at tilslutte sig en af verdens ledende frivillige 
organisationer, der har venskab og hjælpsomhed som vore hjørnestene. 
 
Ved at stemme ja her, siger vi ikke automatisk ja til et nyt navn for Inner Wheel, men det kunne da være spændende 

 Ja 
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hvilke ideer et sådant udvalg kunne komme frem med. 
 

Generelle oplæg B. Fra IW klub Aotea, Auckland, New Zealand 
 
At der gives et mandat til den International Bestyrelse at påbegynde et arbejde med udvikling og opfølgning af et nyt 
emblem og retningslinjer for ny markedsføringsstrategi for Inner Wheel internationalt. Dette præsenteres på Convention 
i 2024 med henblik på en lancering af International Inner Wheel i det næste århundrede.  
 
MOTIVATION I 2024 fejrer International Inner Wheel 100 år som kvindeorganisation, hvilket vil være et passende 
tidspunkt at lancere et nyt brand og dermed en ny identitet. En mulighed for at bevæge organisationen fremad og for at 
engagere fremtidige kvinder ved at have et logo, der reflekterer vort fremtidsfokuserede engagement i at skabe en 
positiv  
 
Samme betragtning som ovenfor, og med den øgede afstand fra Rotary er vores forklaring til logoet ikke lige så enkelt. 
Det giver i hvert fald ikke de samme associationer som tidligere 

 Ja 

 
Generelle forslag C. Fra IW klub Bruxelles, Belgien-Luxembourg 
 

International Inner Wheel finansielle situation er flot takket være fremragende økonomisk styring gennem årene. Det 
årlige overskud bør investeres i reklamemateriale, elektronisk stemmeafgivelse osv. Overskuddet året før et convention 
år, bør bruges til at organisere Convention hvert tredje år. Convention er den eneste internationale begivenheder vi har. 
 
 
MOTIVATION  
Klubberne opfordres til at tildele de penge, der er indsamlet i årets løb til sociale formål i stedet for at puge penge 
sammen. På den måde burde International Inner Wheel være den perfekte model (altså ikke at samle så stor en 
egenkapital sammen (14.675.000 dkk) Med en sådan økonomisk støtte kunne flere lande være interesseret i at 
arrangere et Convention. 
 
I dag skal det arrangerende land selv stå for hele økonomien ved at afholde et Convention, der er dog en form for 
underskudsgaranti og lån til opstart. Så ideen om støtte er selvfølgelig god. Men formuleringen om at det er IIWs 
overskud, året inden et convention, som skal gå fuldt ud til afholdelse af denne begivenhed, er ikke praktisk anvendelig. 
Det burde være et pristalsreguleret fast tilskud, svarende til IIW’s årlige overskud de senere år. 
 

 Nej 
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