
 

 

11. Inner Wheel Eurooppa kokous Tanskassa, Aalborgissa, 

  Radisson Blue Limhjord hotellissa  7-10.9.2017. 

 

 

 

 

Inner Wheel 11. Eurooppa kokouksen organisaattorina ja puheenjohtajana toimi  IIW BD Lene Kruger 

Schade ja hän avasi kokouksen. Sihteerinä toimi Annalise Larsen.  Kokoukseen osallistui 39 IW jäsentä 16 eri 

maasta. Osallistujien esittäytymisen jälkeen käytiin lävitse edellisen Eurooppa kokouksen (Italia, Varese) 

pöytäkirja. 

IIW presidentiltä Kapila Guptalta tullut tervehdys kokoukseen luettiin. Kun juhlistamme 2017-2018 

kansainvälisen organisaatiomme vuosijuhlaa , meillä on myös syytä juhlia 17. IIW Conventionia. 

IIW Presidentti toivotti  IW ystävät Euroopasta tervetulleeksi Australiassa Melbournessa 11-14.4.2018 

pidettävään 17. IIW Conventioniin.  

IIW Conventionissa käsiteltävät 20 ehdotusta sääntömuutoksiksi käsiteltiin kohta kohdalta ja äänestettiin. 

Ehdotukset 13 ja 15 hylättiin yksimielisesti. Seuraavat ehdotukset, joissa enemmistö hyväksyi, mutta 

muutama maa ei hyväksynyt (5,9,18,19,20). 



 

 

 

Seuraavat maat pitivät esityksen oman maansa tilanteesta: FAMAT (France, Andorra, Marocco, Algeria, 

Tunisia), Tanska, Kroatia, Ruotsi, Norja ja Kreikka. 

Kaikilla mailla on haasteena säilyttää jäsenmäärä ja klubit ja samalla saada uusia jäseniä. Nuorilla naisilla ei 

ole aikaa osallistua kokouksiin, ovat kiireisiä perheen ja oman työnsä takia. Asioita, joita tehdään tilanteen 

parantamiseksi on hyvin paljon, samoja mitä teemme Suomessa. 

 

 

 



Perustettiin IW Strategiaryhmä, jonka vetäjänä toimii Ruotsin NR Margareta Wesslau, työn tulokset 

esitetään seuraavassa Eurooppa kokouksessa. 

Perustettiin myös toinen IW ryhmä, joka miettii jäsenhankintaa ja jäsenten pysyvyyttä tukevia 

toimenpiteitä.   Tämän ryhmän vetäjänä toimii Norjasta NR Liv Elin Broberg Lewin. Tulokset esitetään 

seuraavassa Eurooppa kokouksessa.    

IIW PBD Sissel Michelssen Norjasta kertoi Eurooppa kokousten kulusta 2008 Tampereelta aina 2017 

Tanskan kokoukseen. Hän on osallistunut kaikkiin kokouksiin ja hän pohti kokousten merkitystä tiedon ja 

toiminnan näkökulmasta.  

 

 

 

 

 

IIW BD Gabriella Schrumpf Itävallasta piti puheenvuoron IW Euroopan tulevaisuudesta ja IW European 

Think Tank projektista, jonka vetäjänä hän on. EM pitäisi olla platformi keskustelujen ja uusien ideoiden 

kehittämiseen IW tulevaisuutta ajatellen. Englannissa Eurooppa kokouksessa sekä Italiassa kaikki 

osallistujat osallistuivat sisällön tuottamiseen Thin Tank projektille. Joka vuosi henkilöt vaihtuvat ja 

osallistujia oli liian paljon. Projekti ei lähtenyt täydellisesti eteenpäin.  Nyt ryhmään toivotaan 10 jäsentä ja 

voidaan olettaa, että ryhmä saa tuloksia seuraavaan Eurooppa kokoukseen ja saamme vahvemman 

esityksen. 

 



 

 

 

European Rally sovittiin pidettäväksi Rotterdamissa 2019 ja Hollanti toimii järjestäjänä. NR Marian Tellegen 

Hollannista esitti European Rally:sta ehdotuksen, että se pidettäisiin Rally Charlemanin sijasta, samoin 

siihen voisi yhdistää Nordic Rallyn. Rallyyn voitaisiin ottaa asiaohjelmaa esim. kokoukset. Rally olisi kaikille 

IW jäsenille avoin. Asia päätettiin yhteispäätöksellä. 

IIW BD Sissi Avegrinou Kreikasta piti esityksen IW:n laajentamisesta Eurooppa klubein. Hän piti sitä 

erinomaisena ajatuksena, koska nuoret naiset ovat kiinnostuneet Eurooppa klubeista. Eurooppa klubeja on 

nyt 14. 

PNR Sandra Neretljakovic Kroatiasta piti esitelmän kommunikaation tärkeydestä. Hän peräänkuulutti 

sosiaalista mediaa ja sen käyttöä kaikissa muodoissa. Kommunikaatiossa on tärkeää visuaalinen puoli, esim. 

kuvat kertovat hyvin paljon enemmän kuin sanat. Hän toivoo saavansa eri maista visuaalisia viestejä 

tapahtumista. Sandra toimii nyt IIW editorina. 

Seuraava 12. IW Eurooppa kokous pidetään Norjassa 6-9.9.2018 Stavangerissa. IIW BD Helene Torkildsen 

esitti kutsun EM kokoukseen osallistuville maille Aalborgissa.   
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