
 

 

Protokoll fört vid ordinarie Årsmöte i Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb fredagen den 1 december 

2017 

Plats: Alex Gastronomi Riverside  

Närvarande: 29 st 

Protokoll: 

Som så ofta vid Rotary Byfjordens årsmöte ligger det en högtidlig känsla i luften när vi träffas i lobbyn 

och hälsar på varandra med kramar och handslag. Är det den annalkande julen och dofterna från det 

parallella julbordet som bidrar till stämningen, eller misstar vi kanske det högtidliga för en spänning i 

luften gällande vem som skall få hålla i ordförandeklubban nu när Roger Johansson som 

prenumererat på den de senaste årsmötena är bortrest? Kanske är det lite av varje.   

Efter en god lunch bjöd President Kent Hägg in oss i dagens möteslokal där kaffe och en något 

svårhanterlig kaka bjöds på. Presidenten öppnar mötet och hälsar samtliga 28 medlemmar välkomna. 

Just då trillar den 29:e medlemmen in och hälsas välkommen av mötet, det är föregående års 

sekreterare som ansluter och håller ett fast öga på sin efterträdare (som han varit en klippa åt om 

efterträdare får uttrycka sig så). President Kent Hägg påminner om tomtehelgen på Torp där Rotary 

Byfjorden ansvarar för att ställa upp med tomtemor & tomtefar alt tomtenisse och påpekar att vi är 

en tomtefar och tomtemor kort på lördagen den 9 dec på Torp Köpcentrum. Presidenten skickar runt 

schemat för ifyllnad. 

Presidenten lämnar över ordet till Molle som påminner om jullunchen den 15 december i Dalabergs 

kyrka, där mingel med glögg startar redan kl. 11:45. Sista anmälningsdag är den 8 december. Molle 

uppmanar samtliga att anmäla sig omgående för att säkra sin plats han är något oroad över trängsel 

och risk för fullsatt……det är 15 st anmälda i dagsläget. Priser till jullotteriet uppmanades att lämnas 

till Café Knape. De har stängt måndagar men i övrigt öppet mellan 10.00 – 20.00. 

Presidenten hälsar samtliga än en gång välkomna för att signalera att ordinarie årsmöte kan inledas. 

Lars Andreasson valdes till mötets ordförande. 

”Om ni tror att jag kommer riva av detta så har ni fel, jag kommer att njuta så länge jag kan” inleder 

mötets ordförande med. 

Med ordförande som höll i takpinnen behandlades punkt för punkt. Vid verksamhetsberättelsen 

undrade ordförande kring PHF utmärkelser och i detta fall den Bo Spångberg tilldelas. Då det var 

hans andra skall det var en höjning och i det fallet en safir. Vilket kom fram att han  också fått helt 



enligt ordning. Birgitta Andersson förtydligar att vid en beställning av exempelvis PHF så är det 

instansen i Schweiz som informerar om vilken rang på utmärkelsen personen i fråga skall ha enligt 

den dokumentation som finns gällande tidigare givna utmärkelser. Vid tillfälle har detta blivit fel och 

en utmärkelse som tilldelats har inte varit en höjning. Ordförande Lars Andreasson föreslår och 

mötet beslutar att lägga över frågan på styrelsen att säkerställa ev rutiner för att beställningar av 

utmärkelser blir korrekta framgent. När ordet kommer till klubbens, en av två revisorer, Leif Bergren  

genomför han sin punkt på dagordningen och meddelar att han och Staffan Cronholm med varm 

hand tackar för sig och med glädje har berett väg för yngre förmågor att ta över revisorfacklan. 

Inträdesavgiften föreslås behållas oförändrad medan medlemsavgiften föreslås höjas med 100 kr, till 

1500 kr. Presidenten motiverar denna höjning med att vi under flera år inte höjt vår egen 

medlemsavgift medan Rotary International ökat sina avgifter i jämn takt vilket inneburit mindre 

pengar i vår kassa att lägga på välgörenhetsprojekt. Ingen protesterade mot detta.  

Hela årsmötesprotokollet med avslöjande om vilka som blev justeringsmän med mera kommer 

skickas ut separat under kommande vecka när det är påskrivet och klart. 

Ordförande närmar sig nu slutet på dagordningen och man ser riktigt hur han njuter av denna härliga 

fredag och frågar mötet,  

”Valberedningen – har vi något emot dom? I så fall är de valda.”  

Efter att ha lämnat punkten övriga frågor betraktar Lars Andreasson mötet som avslutat. Presidenten 

Kent Hägg tackade både ordförande och sekreterare med fantastisk fina Amaryllis och tog ordet. 

Kent informerar om att vi kommer att få ta del av ett Luciatåg som är inbokat fredagen den 8 

december på vårt lunchmöte. 

Presidenten visar en filmteaser som Bengt Lundberg, filmare som sitter i huset på Mötesplats 

Riverside, snabbt har satt ihop för att sälja in idéen om att producera en film om Rotary Byfjorden 

och på så vis sprida kunskapen om vår klubb och vad Rotary innebär och gör. 

Joachim Lindroth nämner att han sitter på mycket bra material gällande vattenkällorna i Kenya till ev 

en sådan filmproduktion. Kent kommer att ta in offert och återkommer med mer information innan 

ev beslut görs. 

Lysekilklubben: Frågan lyftes angående det äkta paret från Lysekilklubben. Nils Melin ifrågasätter det 

liggande beslutet att äkta makar inte båda får bli medlemmar i vår klubb. Nils ser gärna att styrelsen 

tar upp den frågan på nytt igen. 

Presidenten önskar samtliga en god helg och mötet är avslutat. 

 

Vid tangentbordet 

 

Brynja Brynjarsdottir 


