
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 10/11 2017 
 
Plats: Riverside 
 
Närvarande: 23 medlemmar samt två gäster 
 
Gäster: Björn Tellow från Ljungskileklubben inför av Jan Johansson, och Jan-Inge Berntsson 
införd av Kent Johansson. 
 
Dagens program: Klubbstuga 
 
Två ”nygamla” medlemmar välkomnades till Uddevalla Rotary Byfjorden. Välkomna Björn 

Tellow och Jan-Inge Berntsson! Vi är glada över att ha med er i kramklubben Byfjorden! 😊   
 
Vår president Kent Hägg påminde om vår ”tomteverkstad” på Torp den 9-10 december och 
uppmanade alla som känner sig manade att anmäla sig, Vi behöver bemanna vår monter 
med både personer som vill informera om vår klubb och Rotarys verksamhet - tomtar och 
nissar. Tänk på att pengarna vi drar in på detta täcker hela två vattenkällor så det är ett 
projekt som gör skillnad för riktigt många människor som är i behov av rent dricksvatten. 
Rotary: makes a difference – på riktigt, liksom! Anmälan görs till Kent.  
 
Rolf Johansson har varit vår klubbs representant i arbetet kring välgörenhetskonserten som 
vi anordnar tillsammans med två andra lokala klubbar, som var planerad i höst. Konserten är 
nu framflyttat till vårkanten. Då kommer Rolf vara bortrest på sydligare breddgrader i ett 
antal veckor lämnar därför över rodret till en annan frivillig. Också här går anmälan till Kent.  
 
Rörande den årliga jullunchen: Kent berättar också att vi som vanligt söker sponsring. Det 
brukar röra sig om 3 x 2000 kr som klubbmedlemmar (eller företag) sponsrar, hela belopp 
eller delar av det. Fundera på´t – men inte för länge, julen är snart här! Exakt pris för lunch 
och inbjudan kommer förhoppningsvis ut nästa vecka men om sekreterare inte misstar sig så 
är datumet spikat; den 15 december är datumet som bör öronmärkas för att inte missa årets 
juligast lunch!  
 
I torsdags (9/11) hölls styrelsemöte. Det visar sig att kassan är stabil, vilket ju är en fördel. Vi 
har även påbörjat arbetet med att hitta ytterligare ett lokalt projekt att stötta. En 
arbetsgrupp har bildats och de ska sammanställa förslag på projekt som på ett eller annat 
sätt gynnar vårt lokalsamhälle och invånare som lever här. Gruppen sammanstrålade i direkt 
anslutning till klubbstugan och arbetet initierades. Fortsättning följer…  
 



Nils Melin tog upp frågan kring hur vi ska förhålla oss till icke aktiva medlemmar. Kent 
berättade att det egentligen är upp till klubbarna att avgöra hur noga de ser på närvaro och 
att man på nationell, och kanske på internationell nivå, numera inte ser lika strikt på 
närvaron som man tidigare gjort. Något som också speglar vår klubbs syn på saken. Då vi 
visserligen alltid såklart strävar efter engagemang och närvaro så bör betalande medlemmar 
inte uteslutas på grund av att de är frånvarande…men diskussionen lär fortsätta kring detta. 
Närvarolista kommer hur som helst skickas ut inom snar framtid.  
 
Man har meddelat att Lysekils Rotaryklubb kommer läggas ner i samband med årsskiftet. Vår 
klubb har därmed fått förfrågan från en handfull-plus-några medlemmar om inträde hos oss 
vilket vi ställer oss positiva till. Dock är det två av dessa som är makar och enligt tidigare 
styrelsebeslut tillåter vi inte par att vara medlemmar i samma klubb så där blir det nej…   
 
När frågan om nyförvärv var uppe passade Lars Hultberg på att slå ett slag för föryngringen i 
klubben. Lite oklart var gränsdragningen för ”yngre” går i vårt gäng men som Maria 
Johansson summerade det; det är fantastiskt att bli refererad till som ungdom när man fyllt 
fyrtio… Hur som, Lars menade att föryngringsprocessen är något som borde uppmuntras och 
som vi alla kan ha i åtanke när vi tänker på, och föreslår, nya medlemmar.  
 
Sist men inte minst var det dragning till vinlotteriet. Tre finfina flaskor smugglades in i 
konferenssalen och Britt-Inger, Lars Hultberg och Nils Melin hade turen att få ta med sin en 
plaska var hem – ett ypperligt sätt att starta helgen på!     
 

 
Vid pennan från ett konferenscenter i Norrköping, 
Josephine Fredh  
 
 
 


