
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 2/2 2018 
 
Plats: Riverside 
 
Närvarande: 32 medlemmar och 5 gäster 

 
 
Gäster: Anne Jacobsson inbjuden av Magnus Jacobsson, Monica Bang Lindberg inbjuden av Rolf 

Jonsson. Från fd. Rotaryklubben gästade Dag Renborg och Bertil Linskog som bjudits in av President 
Kent Hägg. Närvarande var också Cheyenne Röckner. 

 
Dagens program: Klubbstuga 
 
Information från President Kent Hägg:  
 

- TRF-utbildningen (The Rotary Foundationutbildningen) som Birgitta och Kent deltog i tidigare 

i veckan avlöpte väl. De lät sig inspireras av Mölndals imponerande projekt med tandhälsa i 

Rumänien – ett land där 90% av barnens tänder är kariesangripna(!). Man uppmärksammade 

också att det ligger väldigt mycket arbete bakom framgångsrika projekt och att man på TRF 

understrykt vikten av att man i Rotaryklubbarna tar tillvara på styrkan av att ha pensionärer i 

klubben. Pensionärer som ofta kan ha möjlighet att lägga tid i olika projekt, vilket kan vara 

svårt om man samtidigt yrkesarbetar. Tandhälsoprojektet i Rumänien tillexempel, har drivits 

av en pensionerad eldsjäl som lagt i princip en heltid i projektet sedan -05. 

- Tomtar på Torp: Kent visar upp kvitto på att de 32 507 kr som intjänades genom ”Tomteriet 

på Torp” är mottagna av Rotarys Läkarbank.  

- Välgörenhetskonsert: Vi ska hjälpa till med digital marknadsföring av Rent vatten i Kenya-

konserten som går av stapeln den 14 april på Östrabo. Dessutom har Björn Tellow gjort en fin 

hemsida (https://www.rentvattenikenya.se) där man kan läsa mer om konserten. Där finns 

också mycket intressant info om vattenkällorna och filmer om hur man bygger en 

vattenkälla. Check it out!   

I övrigt meddelades det att beslut kvarstår om att varje medlem tilldelas 2 konsertbiljetter á 

150 kr st.  Martin ställde sig kritisk till detta, av principiella skäl, som har uttryckte det. Kent 

svarade att det är noterat och att man i framtiden kan komma att se över liknande 

arrangemang. Då vi genomför detta tillsammans med andra Rotaryklubbar är det inget beslut 

som nu ändras men det är förstås fritt fram att ge bort eller sälja vidare konsertbiljetterna 

om man så önskar.  

- Bohusfonden mot cancer: Staffan Cronholm deltog på torsdagens styrelsemöte och 

presenterade där den fond han och tre vänner driver; Bohusfonden mot cancer. Det är ett 

lokalt insamlingsprojekt där pengar samlas in till förmån för cancerforskning. Målet är att 

INGA pengar försvinner i administration eller annan hantering. Hittills har man samlat in 

kring 1 miljon kronor och har redan gjort en utbetalning på 250 000 kr till ett 

forskningsprojekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu känner man att man skulle 

https://www.rentvattenikenya.se/


behöva ytterligare vägar att nå ut och frågar om detta är något som vår Rotaryklubb vill 

engagera sig i. Styrelsen blev taggad och kände att detta ligger helt i linje med vad vår klubb 

bör engagera sig i och när man presenterade det på dagens klubbstuga var responsen enbart 

positiv. En projektgrupp ska sättas ihop så att arbetet kan börja.  

- Vårfest: Kent Hägg informerar om att man på styrelsemötet varit enig om att det, också i år, 

kommer anordnas en vårfest. Deltagare på dagens klubbstuga instämde! Rolf Jonsson tar 

bollen.  

Slutligen var det så dags att välkomna 3 nya medlemmar in i vår Rotaryklubb. Samtliga kommer från 

den nyss nedlagda Rotaryklubben i Lysekil. Cheyenne Röckner är en av de tre nyförvärven och den 

person som denna fredagen var på plats och fick representera dem alla tre. Christer Lindbom och 

Peter Sandelin heter de andra två som tyvärr inte kunde delta idag men som vi alla ser fram emot att 

stifta bekantskap med snart.   

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästa veckas program: Magnus Jacobsson om Kanadaresan 
 
Vid tangentbordet,  
 
Josephine Fredh  

 


