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3.3.4 Internationell Representant (IR)
Internationell Representant (IR) är i första hand medlem av GWCS styrelse och som sådan delaktig i
styrelsens fortlöpande arbeten och beslut i alla frågor. Formellt utses IR inom styrelsen vid det
konstituerande mötet. Val av IR bör beredas via valberedningen och föreningsstämmans
rekommendation.
IR’s särskilda uppdrag inom styrelsen och GWCS är att representera klubben gentemot Gold
WingEuropean Federation (GWEF) och att representera GWEF gentemot den nationella klubben
GWCS. Dessutom är IR GWCS representant mot övriga medlemsklubbar inom GWEF samt
sköter övriga internationella frågor.
IR deltar som regel vid två årliga GWEF möten som GWCS representant. För närvarande påskhelgen i
Belgien och första helgen i september i Luxemburg.
IR ansvarar för att GWCS inbjudan till den internationella träffen kommer övriga GWEF-klubbar
tillhanda samt att övriga GWEF-klubbars inbjudningar publiceras i Guldklimpen samt på hemsidan.
IR förväntas närvara på GWCS internationella träffar och andra av GWEF godkända evenemang som
anordnas inom Sverige och fungera som huvudsaklig kontaktman för de internationella besökarna.
Exempel på IR arbetsuppgifter:
 IR biträder GWCS internationella träffarrangörer med kontroll och uträkning av nationspriser
enligt GWEF regelbok. IR lägger ut resultatet på GWEF hemsida.
 IR samlar in STA-korten (Super Tourer Award) senast den 15 oktober och vidarebefordrar
dessa till GWEF.
 IR hämtar vid Belgien-träffen ut STA-diplom och patchar för utlämning på den svenska
nationella träffen, de medlemmar som inte närvarar på nationella träffen får dessa
hemskickade av IR.
 Biträder alternativt genomför efter överenskommelse med träffarrangör av internationell träff
prisutdelning eller annan uppgift som kräver särskilda språkkunskaper.
 IR bistår vid förfrågan medlemmar som ska åka utomlands med tips och relevant
”goldwinginformation” samt förser utländska besökare i Sverige med motsvarande svensk
information.
 Ansvara för att aktuell medlemsinformation, i samarbete med medlemsansvarig, för tryck av
medlemskort, som regel under januari månad, tillsänds GWEF.
 IR ansvarar för att uppdateringar på GWEFs hemsida gällande Sverige utförs, det kan gälla
Helpguide-information såväl som nyhetsinformation om svenska träffen på förstasidan.

