
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK den 19 januari 2018 
Plats: Gastronomi Riverside  
 

Dagens program:  

Besök av Distriktguvenören (DG) Hans Olov Jönsson & Assisterande 
Distriktguvenör (AG) Jerry Brattåsen för distrikt 2360.  
Närvarande: 35 personer, varav 5 gäster. 

 
Efter en god lunch så öppnar President Kent Hägg upp mötet och hälsar alla välkomna. Han 
meddelar omgående att han lämnar över ordet till dagens föredragshållare Distriktguvenör 
(DG) för distrikt 2360 Hans Olov Jönsson med ambitionen att hålla dagens tidsschema. 
 
Hans Olov Jönsson presenterar sig själv bokstavligen från topp till tå. Han inleder med att 
prata om sin Rotarypin/nålen – hur den kan fungera som en samtalsöppnare och möjligheten 
att sprida kunskap om Rotarys arbete, syfte och mål. Och hur en inledande diskussion kan 
leda till nyrekrytering och att Rotarys nätverk, och därmed vår insatts i Rotarys projekt i 
världen växer. När han uppmanat samtliga till att sträva efter att bära nålen så ofta som 
möjligt så fortsätter han vidare över kavajen och visar upp Årets Temamärke – som syftar till 
årets tema ”Att göra skillnad” som vi återkommer till. 
 
Därefter visar han upp DG:s halsband och årets kavaj och landar till sist vid årets slips. DG 
Hans Olov uppmärksammar oss även på att AG Jerry Brattåsen, även han har en ”årets 
slips” anpassad för just AG. Under några korta sekunder görs inofficiell omröstningar i 
föredragssalen och vi konstaterar snabbt att AGs slips faller oss helt klart mer i smaken.  
 
Hans Olov Jönsson är hemmahörarande i Göteborgs Rotaryklubb. Är jurist och har sin 
bakgrund inom Svensk Handel. 
 
Vi får se ett svartvitt foto från 1934 när Paul Harris gjorde ett Göteborgsbesök och i samband 
med det planterade en nordamerikansk rödek som står än idag till beskådning i 
Trädgårdsföreningen i Göteborg. Bakom kameran för detta fotografi stod Rotarymedlemmen  
Viktor Hasselblad. 
 
Göteborgs Rotaryklubb planterade 20 juni 2005 ytterligare ett träd i parken. Denna gång i 
Carl Wilhelms ära, medlem i Göteborgs Rotaryklubb, vid hans tillträde som världspresident 
för Rotary International, November 2015. 
 
Ian HS Riseley, världspresidenten för Rotary International (RI) lyfter ordet ”Hållbart” som ett 
nyckelord för Rotarys arbete och organisation. Att sträva efter hållbara relationer och hållbart 
arbete. Ian har som de flesta av oss fått frågan ”Vad är Rotary?”. 
 
Världspresidenten sammanfattar det med – Att göra skillnad / Making a difference. Rotary 
gör skillnad. Tillsammans är vi starkare i vårt arbete och därmed vår påverkan på världen 
genom de projekt vi engagerar oss. Rotary måste jobba som ett lag, tillsammans och mot 
samma mål. Det resulterar i starkare och mer aktiva klubbar och därmed större påverkan i 



våra projekt. Rotary gör skillnad. Alla klubbar har en egen kultur, gör egna insatser och 
ansträngningar. Ian vill påpeka att det inte är fel att samarbeta med andra för att 
åstadkomma något större.  
 
I ett arbete med många gånger tunga frågor och allvarliga ämnen så avslutar 
världspresidenten alltid sina föredrag med en uppmaning,  
 
Seriously, have fun! (Översatt: Allvarlig, ha kul!) 
 
I sin egen klubb uppmanar Hans Olov sina Rotarykamrater att ha kul. Att skratta 
tillsammans. Det kommer med många härliga fördelar. Som klubbpresident i sin egen klubb, 
lovade (möjligtvis hotade…?) han att berätta en rolig historia i slutet av varje möte om han 
inte hört skratt under mötet. 
 
Hans Olov fortsätter föredraget med att presentera Rotary Internationals organisationskarta, 
verksamhetsplanen och viktiga datum: 
 
Lör 27 och 29 jan – TRF-kurs 
Lör 3 mars – PETS 
Lör 24 mars 2018 - Distriktskonferens 
 
Uppmanade oss som hade papperstidningen Rotary Norden att när vi läst färdigt, ta med 
den till frisören/vårdcentralens väntrum eller liknande och lämna kvar för att sprida Rotarys 
arbete. 
 
Sträva efter att synas och höras, skicka pressreleaser och bjud in media i aktuella 
sammanhang. Han påpekar en av Rotarys styrkor att vi nätverkar mellan generationerna, vi 
har alla gott av att lära av varandra. 
 
Rotary Ungdomsutbytet kan likväl ses som ett fredsarbete. Om alla ungdomar åkte på utbyte 
till världens olika hörn i ungdomsåren hade det troligtvis lett till en bredare förståelse för 
varandra och olika kulturer och därmed mindre konflikter i världen. 
 
Det skall i dagarna beslutas om var Rotary International Convention Center skall hållas 2023. 
Göteborg är fortfarande en av kandidaterna. 
 
Vi närmar oss slutet på föredraget och trots att vi hört skratt den senaste timmen så bjuder 
DG på en historia. 
 
Vet ni hur man skaffar sig en båtplats i Danmark? 
 
Köp-en-hamn 
 
En historia väl värd en applåd. Den skriver vi upp och lånar till ett allvarligare möte… ;)  
 
AG Jerry Brattåsen, ställer sig upp och tackar för mötet & är uppriktigt förvånad att ingen 
viskat i hans öra och frågat om vi kallar Distriktets styrelse för Jönssonligan.  
 
Presidenten Kent Hägg tar över och innan han ringer i klockan så meddelar han att inom kort 
kommer hemsidan www.rentvattenikenya.se vara tillgänglig med information om vårt 
vattenprojekt. 
 
 
Nästa veckas program: EGO föredrag av Björn Tellow. 
Vid pennan/ Brynja Brynjarsdottir  

http://www.rentvattenikenya.se/

