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Важна забележка относно агитирането
 
от Изпълнителния Комитет на ИИУ
 
„На Виртуалния Конвент 2021 членовете на Инър Уийл взеха решение,
гласове/ вече не са забранени в Инър Уийл
Приятелството е на първо място и при
дори и да не сме съгласни с тях. Нека покажем какво можем да направим з
което другите кандидати не могат да направят
На избори за национални офицери 
Ако имаме приятели, които агитират 
Ако нещата излизат извън добрия тон
ще привлекат отрицателно внимание
партия.  
При използване на нашите мобилни телефони и 
интелигентно и с изключително внимание
достойнство и гордост, имаме доста дълъг 
бъдете Приятели и по време на  избори
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Важна забележка относно агитирането по време на избори 

от Изпълнителния Комитет на ИИУ 

На Виртуалния Конвент 2021 членовете на Инър Уийл взеха решение, че агитирането /събирането на 
не са забранени в Инър Уийл. Нека си припомним, че като членове на тази организация

ърво място и при избори. Не е нужно да унижаваме или кветим
. Нека покажем какво можем да направим за света чрез

което другите кандидати не могат да направят. 
 от кандидатите се изисква да се държат по същия
 за Вас, те също трябва да действат с приличие. 

о нещата излизат извън добрия тон и нашата първа цел за Приятелство е нарушена, тези на
ще привлекат отрицателно внимание към нашата организация. Трябва да помним, че не сме политическа 

нашите мобилни телефони и социалните медии трябва да се работи 
с изключително внимание. Можем да посрещнем това ново предизвикателство с 

имаме доста дълъг период за гласуване, когато агитирането е разрешено. Така че, 
избори“ 

1 

че агитирането /събирането на 
ове на тази организация, 

кветим нашите конкуренти 
а света чрез ИИУ, а не това, 

от кандидатите се изисква да се държат по същия позитивен начин. 
те също трябва да действат с приличие.  

риятелство е нарушена, тези нарушения 
към нашата организация. Трябва да помним, че не сме политическа 

социалните медии трябва да се работи деликатно, 
посрещнем това ново предизвикателство с 

о е разрешено. Така че, 


