
  

 

Hvad er Inner Wheel

• Et verdensomspændende kvindenetværk
• Fokus på kvinder og børn
• NGO (Non Governmental Organisation) 

status i FN som taltspersoner for kvinder og 
børn
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Inner Wheels formål

• Den danske ordlyd

– At styrke ægte venskab

– At styrke hjælpsomhed

– At styrke international forståelse

Den engelske ordlyd

– To promote true friendship

– To encourage the ideals of personal service

– To foster international understanding
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Accept af formål

Betyder, at

• Enhver kvinde, der deler de tre centrale mål for International Inner 
Wheel, kan blive medlem af Inner Wheel

• Hvordan: gennem klubarrangementer, raising, fællesskab og sjov, 
forenet af venskab 
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Inner Wheels vision

• Inner Wheel ønsker at være
–  en moderne, aktiv og dynamisk organisation for 

kvinder

– et globalt netværk af engagerede medlemmer, 
som frivilligt giver tid og omsorg til andre 
mennesker
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  International Inner Wheel,

organisation      
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Desuden er tilknyttet en redaktør/webmaster og en administrator (fast job)
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Verdenspræsident
 pastverdenspræsident,
 viceverdenspræsident,
 verdenskasserer 
 lovrådgiver

Ledes af verdens-
præsidenten

Executive
Committee 

Hovedbestyrelsen

Executive committee 
 og 16 board directors

Ledes af verdens-
præsidenten

The Board
Verdensrådet

      Internationale arrangementer,
 Convention

● Hvert tredje år afholdes Convention (kongres, generalforsamling) med det 
formål at tilpasse Constitution til verdenen af i dag

● Arrangør er International Inner Wheel

● Enhver klub, ethvert distrikt, ethvert nationalråd samt International Inner 
Wheels bestyrelse kan stille ændringsforslag til Constitution inden en fastsat 
dato

● Hver klub (præsident), distriktskomité (distrikts-præsident) og nationalråd 
(nationalrepræsentant) har en stemme. Ændring af Constitution kræver 3/4 
flertal, øvrige forslag simpelt flertal
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Europæiske arrangementer

Europæisk møde (Women for Europe, 23.-26. november 2017, i Izmir, 
Tyrkiet; 

• Nordic Meeting i Helsinki 23. september 2017; 

• European Meeting i Aalborg 7.-10. september 2017
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Nordisk Rally

• Hvert tredje år afholdes Nordisk Rally, hvor 
der drøftes emner af generel karakter, samt 
Inner Wheel relaterede emner. Sidste år i DK

• Det sociale aspekt af mødet er væsentligt
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Inner Wheel Danmark

• Valgprocedurer. Det er klubberne der 
indstiller til distriktsbestyrelsesposter og 
distriktet der indstiller til IW rådet 

• Distriktsmøder, 7 årligt på skift hos 
bestyrelsen
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Rosens navn
Inner Wheel

Forever

Inner Wheel Danmarks
 organisation
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De nævnte personer har alle stemmeret

2017-18

Nationalrepræsidenten, pastnational -
repræsentanten, rådskassereren
 og 2 delegerede fra hvert distrikt

Ledes af national-
præsidenten

Dansk Inner 
Wheel råd

Ledes af distrikts-
præsidenter

Distriktspræsidenten og 5 bestyrelses-
medlemmer

Distriktsbe-
styrelser

Distriktsbestyrelsen og 2 delegerede
fra hver klub, 3 hvis klubben har mere 
end 50 medlemmer

Distrikts-
komiteer

Distrikt 44
31 klubber

Distrikt 45
22 klubber

Distrikt 46
17 klubber

Distrikt 47
15 klubber

Distrikt 48
29 klubber

Distriktsmøder
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• Distrikts-komiteen afholder to distriktsmøder om året

– Et efterårsdistriktsmøde i forbindelse med 
landsmødet i oktober, i år er det d. 7. oktober

– Et forårsdistriktsmøde mellem den 1. og 25. marts, 3. 
marts 2018 afholdes af Vejen IW

• Ekstraordinært distriktsmøde kan afholdes, såfremt 
50% af klubberne i distriktet ønsker det

Distriktsmøder

Instruktion bestyrelsesmedlemmer, 30 maj 2018
• Kædeoverrækkelse i Vejen IW
•
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ISO =
 international service organiser

• Opgaver

– At varetage kontakten til medier

– At varetage kontakten til personer, der modtager donationer

– At varetage kontakter til venskabsklubber

– At finde områder, hvor hjælp kan gøre gavn

– At udarbejde rapporter til DISO

– Indsende materiale til IWI
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Presse og nyhedsformidling

• Fortæl hvad I laver, som giver omverdenen værdi

• Fortæl en god historie, som viser, at IW gør en forskel, når vi bakker op om et 
projekt

• Skriv artiklen selv – journalisten gør det ikke

• Sæt en overskrift på, som fænger

• Tag billeder – også i hverdagens IW

• Vis vort venskab via den glæde, vi har ved at udføre projekter i fællesskab
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Webmaster

• Opgaver

– Være medlemmerne behjælpelig med den IT, der bliver 
benyttet i dag i Inner Wheel

– Vedligeholde klubbens hjemmeside og evt facebook eller 
andre sociale medier
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