
 Препоръки за разделяне на Дистрикт 

1. За да се раздели един Дистрикт трябва да се насрочи „Специално събрание“, на което 
присъстват всички делегати от “Настоящия Дистрикт“ за обсъждане на всички аспекти 
- финансови и практични от разделянето на Дистрикта. Акцентът трябва да се постави 
на факта, че „Всички Клубове“ на територията на предложения Нов Дистрикт, трябва 
да са членове на „Новия“ Дистрикт. Не може да се избира от тук от там, кой клуб да 
принадлежи на „Новия“ Дистрикт. 

2. Делегатите се връщат в клубовете, за да може клубните членове  да  дискутират 
всички предимства и недостатъци  за тях като членове и за Клуба им като цяло. 

3. Трябва да бъде дадено достатъчно време за всички последващо възникнали 
допълнителни  въпроси и дискусии. 

4. След приключване на дискусиите сред членовете на всеки Клуб, на следващо 
насрочено “Специално Общо събрание“ клубовете изпращат своите Гласуващи 
Делегатите, където след последваща дискусия се гласува, като решението се взема с 
„просто мнозинство”. (Събранието трябва да бъде така организиранo, че да има 
достатъчно време за дускусия ). 

5. В случай, че е взето решение за разделяне, трябва да се изпрати „Искане за 
разделяне”, заедно с копие от  Резолюция за съгласие за разделяне до Централата на 
ИИУ където това се обсъжда на едно от заседанията на  МУТ и се взема решение. 

Няма специална форма за разделане на Дистрикта – отразява се в Протокола от  
Общото събрание, проведено за дискусия по Разделянето. На уебсайта на ИИУ има 
листовка, която описва как се процедира при разделяне. 

Когато членството в една страна нараства и има достатъчно устойчивост и сила за 
разделяне, трябва да се види как да се направят Дистриктите  по-достъпни и удобни за 
по-кратко пътуване и какви възможности има за регионални проекти и дейности. 

Отбелязвам, че миналата година не е имало достатъчно клубове, съгласни с 
Разделянето и, че тази година темата  отново е включена в Дневния ред за обсъждане 
на Общо Събрание. Би могло да има панел на Конференцията за дискусия относно 
Разделянето, където  членовете да задават въпросите, които ги тревожат – това ще им 
даде възможност да отсъдят по кой път желаят да поеме Дистрикта им. 

Има много пунктове и предимства за разделяне на един  Дистрикт, но  Дистрикта и 
членовете му трябва да бъдат готови за тази стъпка!  Не може да имаш желание да 
направиш две крачки напред и после, когато се вземе решение за разделяне, да се 
правят три крачки назад! В миналото когато са се разделяли Дистрикти,  сме виждали 
клубове, неодобряващи решението, да се обезкуражават и губят своите членове. Това 
би могло да е пагубно за членове и на Дистрикта Ви. Трябва да се отдава значение на 
тези клубове и те трябва да се подкрепят. 

Аз разучих Насоките, които Нели е изпратила за обсъждане в ИИУ – те ще бъдат 
дискутирани следващата седмица от ИК. Комитета трябва да ратифицира всяка 
промяна в Насоките и не  е само една личността, която решава за всяка една промяна. 



Промените трябва да са приемливи за всички държави, и не могат да са насочени само 
към една отделна държава. 

В края на деня ще бъде избора за пълноправното членство, последвано от дълга 
дискусия и едва тогава ще подлежи на одобрение от Изпълнителната комитет на ИИУ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recommended procedure for the Division of a District 
  
1.       To Divide a District a “Special Meeting” must be called with Representatives from 

all Clubs within the “Present District” to discuss all aspects – financial and practical - of the 
Division of a District. Emphasis must be made that “All” Clubs in the proposed new District 
areas must be members of the “New” District. One cannot cherry pick as to which of the 
“New” Districts one belongs to. 

2.       These Representatives would then return to their Clubs so that all Club Members 
can discuss the various benefits and disadvantages to them as members and to their individual 
Club.  

3.       Sufficient time must be given for this to happen and for any further questions to be 
asked and debated. 

4.       Following these discussions amongst the Members of Each Club, they would send 
their Voting Delegate to a  further “Special Meeting” where, following any further 
discussions, the votes will be cast with the decision being made upon a “Simple Majority”. 
(The meeting must be arranged to give ample time for discussion.) 

5.       Should the decision to Divide be approved an “Application to divide”, together with 
a copy of the Resolution agreeing to the division of the District, must be sent to International 
Inner Wheel Headquarters where it will be discussed by the IIW Executive and a decision 
taken. 

 There is no special form for the provision of the Division – it is recorded in the Minutes 
of the Meeting that is held to discuss the Division. There is a leaflet on the Web for a Division 
of a District. 

 As a Country’s IW Membership grows, and there is sufficient strength to divide, one 
should look at how one can make Districts more accessible to membership with shorter 
travelling times and the opportunities of strengthening and utilising regional projects and 
activities. 

 I note that last year there was not sufficient Clubs in agreement with the Division and that 
it is on the Agenda at this year’s Conference. There could be a panel at the Conference to 
discuss the Division with Members asking questions that are worrying them – this would give 
them an opportunity to judge which way they would like their District to go 

 There are many points and advantages for the Division of a District, but the District and 
its Members must be ready for that step – you do not wish to take two steps forward and then 
soon as the Division is agreed you take three steps backward. In the past when Districts have 
been divided we have seen Clubs that were not in favour lose heart and lose members. This 
would be detrimental to the Members and your District. Consideration has to be given to these 
Clubs and they must be supported. 

 I have studied the Guidelines that Nelly has sent to IIW – these will be discussed next 
week by the Executive Committee. The Committee has to ratify any change in Guidelines etc. 
and not just one person who decides on any change. The changes will have to suit all 
countries and cannot be directed to individual countries.  

At the end of the day it will be the choice of the full membership, following a lot of 
discussion, and even then subject to the approval of the IIW Executive. 


