
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 26/1 

2018 

Plats: Alex Gastronomi, Riverside 

 

Närvarande: 32 st varav 29 egna samt 3 gäster: Christer Lundbom från 

Rotary Lysekil, Gunnar Samuelsson, Rotary Ljungskile samt Dotte 

Nielsen från Samhällsmedia. 

 

Dagens program: EGO föredrag – Björn Tellow 

Efter en fantastiskt god lunch öppnade president Kent Hägg upp mötet 

med att hälsa alla välkomna. Han informerade att det på styrelsemötet 

1/2 kommer att bestämmas hur vi gör med inköp av biljetter inför 

konserten 14/4. Förslag är att varje medlem köper 2 biljetter var…… 

Han lämnar sedan över ordet till Björn Tellow som tidigare varit medlem i  

Ljungskile RK. 

Björn börjar med att säja att han är ”psykiskt störd” för att han i huvudet 

endast är 25 år ung men att han också hör illa. Då undrar jag om vi inte 

är rätt många som har fått en släng av den åkomman?! 

Han fortsätter med att säja att han är en urbota Västgöte men numera 

rotad Bohusläning. Han föddes i Ulricehamn 1944 och vandrade ut i 

världen via Särö 1963. Hemmet är numera, 55 år efter utvandringen, 

definitivt Ramsedalen. Han har hunnit med att bli både journalist, 

auktoriserad ridlärare, åkare och IT-konsult. Inte bara det utan även en 

hel del sång och musik under 60 talet. Vi fick höra lite av hans repertoar 

och det lät mycket bra! Men så kom Brita emellan så det blev ordning på 

spelevinken, som han sa. Björn och Brita gifte sig i början på 80-talet. 

Efter en lång utbildning på Strömsholm Ryttarsveriges universitet blev 

det en hel del hästar och allt vad det innebär i några år. Björn startade 

även ett Åkeri som han körde i ca 20 år och så var det ju det där med att 

jobba som IT-konsulent vilket var både bedräglig och fantastiskt osäker 

tillvaro?! Vad han menar med det får ni fråga honom själva….. 

Det har också blivit en hel del resor och då bl a till Israel, 10 ggr ungefär 

samt en gång till Kenya. De trivs trots allt bäst hemma och det låter ju 

fantastiskt….Borta bra men hemma bäst. 

 



 

Så var det engagemanget för Rotary: 

Blev invald i Ljungskile RK 2002, var president 2006-2007, 
Distriktredaktör 2014-2015, Fick PHF med två safirer 2015-06-22, blev 
Rotary Doctor´s Fellow 2016, bytte till Uddevalla Byfjorden RK 2017 efter 
över ett års frånvaro av familjeskäl och har även i övrigt ett Rotary-CV…. 

Det har blivit en hel del artiklar, bloggar etc som man kan hitta i arkivet. 

 

Det finns säkert en hel del som inte kommit med men de som har några 
frågor och funderingar får helt enkelt fråga Björn själva. 

Tack Björn! Hoppas detta blir godkänt….Hade kanske varit bäst att du 
själv skrivit, eftersom du verkar rätt bra på det, hi! 

 

Tack för mig och kram till er alla! 

Annelie Royson 

 

 

 

 

  


