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РАЗПУСКВАНЕ НА ДИСТРИКТ КЛУБ 

          Ако Дистрикт Клуб е в затруднение, той трябва незабавно да се свърже със Секретаря на 
Дистрикта, който ще уреди двама офицери на Дистрикта, за предпочитане Чеърмена  и тя самата, да 
присъстват на делова среща на клуба, за да обсъдят въпроса. Дистрикт Секретарят ще информира 
всички членове на  ИК. 

 Всеки Inner Wheel Club, който обмисля разпускане, трябва да организира среща, за да 
обсъди въпроса. Съобщението за това събрание, в което се посочва целта му, трябва да бъде 
изпратено до всички членове на Клуба в писмен вид най-малко 30 дни преди датата на събранието. 
Трябва да се предвиди възможност всеки член да може да гласува по този въпрос, лично или по 
пощата. 

 Ако гласуването покаже, че има достатъчно членове против разпускането, за да стане 
възможно продължаването на съществуването на Клуба, не трябва да се предприемат никакви 
действия. Ако обаче членовете решат, че разпускането е неизбежно, тогава Хартата трябва да бъде 
върната на Националното Управително Тяло, където е приложимо, или в ИИУ. 

 Регалиите трябва да бъдат поставени на съхранение или в съответния Ротари клуб, или в 
Националното Управително Тяло, където е приложимо, или в Централа на ИИУ, докато клубът не 
бъде отново сформитан. Подробностите, посочващи мястото на съхранение, трябва да бъдат 
записани в протокола от последното заседание на Клуба. 

Всички други притежания на Клуба трябва да се разпореждат според желанията на членовете на 
Клуба. 

Финанси 

 Всички неизплатени финансови задължения трябва да бъдат изпълнени изцяло. 

Ако след погасяване на всички дългове и задължения на Клуба останат активи, те не трябва да бъдат 
изплащани или разпределени между членовете, а трябва да бъдат дадени или прехвърлени за 
благотворителност или  на благотворителна организация. Решението кое да бъде  трябва да се вземе 
от членовете на Клуба. 

Членство 

 Членовете на разформирания Клуб могат да се прехвърлят във всеки друг Inner Wheel Club 
до момента, в който клубът бъде сформиран отново. 

 Клубът не се разпуска официално до края на годината на Inner Wheel, 30 юни. 

 Всеки клуб, който се сформира отново на по-късна дата, ще започне отново като нов клуб с 
нов регистрационен номер. 

 При възникване на въпроси трябва да се потърсят указания от Централата на ИИУ. 


