
Rotary 23 mars 

Närvaro: 28 personer var på plats (26 medlemmar och 2 gäster) 

Gäster: Monica Bang Lindberg och Kent Vikmo  

Dagens program: Klubbstuga 

President Kent Hägg börjar med att hälsa alla välkomna. Speciellt välkomna är dagens gäster, Monica 

och Kent, som från och med idag inte längre kommer besöka oss som gäster då de på dagens 

klubbstuga kommer bli fullvärdiga medlemmar. Men först:  

• Styrelsemötet den 22 mars  

Klubbens ekonomi är fortsatt god. Det finns utrymme för ytterligare ett eller ett par lokala projekt. 

Därför har man sedan tidigare tillsatt en grupp vars uppgift varit att ta fram förslag till ett 

behjärtansvärt projekt. Förslaget från gruppen blev att vi ska sponsra Min Lyxdag - en härlig dag av 

olika upplevelser för personer med olika intellektuella funktionsvariationer, som det står på 

projektets hemsida. På styrelsemötet beslutade man att detta projekt ska få 2000-5000 kr vilket gör 

att det finns utrymme för ytterligare något projekt. Kirsten lyfte en tanke om att det finns utrymme 

att sponsra olika typer av stipendier till elever på gymnasiet vilket hon ska kolla upp närmare. Hon 

återkommer när förslag konkretiserats. Kent uppmanade oss medlemmar att också fundera - finns 

det något annat projekt som vi brinner lite extra för?  

I övrigt skänker vi som bekant 200 kr till välgörande ändamål när vi gästas av föredragshållare. Sedan 

tidigare beslut går denna summa till Saronhuset som på olika sätt hjälper de mest utsatta i vårt 

samhälle. De pengarna sätts in i klumpsummor, ett par gånger per år. Nu har en sådan inbetalning 

gjorts, berättar Kent.  

• Vårkonserten till förmån för Vattenprojektet i Kenya 

Nu finns det uppdaterade A3-affischer för den som vill hämta upp ett ex och sätta upp på synlig plats. 

Nytt sedan förra upplagan trycktes är att en av musikerna fått förhinder vilket gör att programmet 

förändrats. Vi har hittills sålt 35 biljetter i klubben. Då en del kände att sättet man presenterat 

upplägget på tidigare, då 2 biljetter "allokerades" till varje medlem, varit "tvingande" så säger Kent 

att han backar där men uppmanar oss ändå att köpa biljetter. Om vi inte själva kan eller vill gå, sälja 

dem vidare! Pengarna går som bekant till ett viktigt projekt. 150 kr kostar de. Information om 

biljettköp och annat rörande konserten finns bl.a. på rentvattenikenya.se. Vid frågor, fråga Kent.  

• Presidentmöte 

Presidenter och inkommande presidenter i vårt fall, Kent Hägg och Richard Bergström, har varit på 

möte med andra presidenter i regionen. Man konstaterade att det finns mycket att vinna på ett 

närmare samarbete mellan klubbarna. Ett erfarenhetsutbyte mellan tidigare, nuvarande och 

inkommande presidenter kommer också återupptas. 

• Enkät  

En enkät som bl.a. handlade om attityder och läsvanor av papperstidningen Rotary i Norden har från 

centralt håll skickats ut till vissa medlemmar. Kent Hägg tror, men tanke på hur frågorna var ställda, 

att man undersöker om pappersbilagans framtid. Birgitta vill minnas att det på hemsidan finns 

möjlighet att redan nu göra valet att få den digitalt.  

  



• 40-års jubileum 

I höst fyller vår klubb 40 år! Sedan tidigare har det rapporterats om missödet att man förlorat mycket 

av klubbens historia i övergången från en digital plattform till en annan. Vissa medlemmar har 

efterfrågat en matrikel i pappersform; något som Kjell Ahlén och Lars Andreasson nu tagit tag i. I 

matrikeln kommer medlemmar presenteras kort med information, bild, utmärkelser etc. Det kommer 

också finnas en lista på tidigare presidenter. Korrektur kommer på ett eller annat sätt delas ut där vi 

medlemmar själva får korrekturläsa ”vår” text. 

• Vårfest 

Datum är sedan tidigare bestämt; det är den 25 maj som gäller och även i år kommer vi bege oss ut 

på en skaldjurskryssning med Skärgårdsbåtarna - en favorit i repris alltså! Priset för kalaset är inte 

satt men en del kommer finansieras av Bo Spångbergs generösa gåva, resten bekostas av oss själva. 

Men hur det nu blir kommer det bli en mycket prisvärd kväll. Vi hoppas på lika fint väder och god 

stämning som förra gången!  

Lars Andreasson undrar om vårfesten skall vara digital - något som han menar annars verkar ligga i 

tiden...  

Efter ovan punkter blivit berörda är det då äntligen dags att välkomna klubbens nya medlemmar till 

Rotary Byfjorden - välkomna Kent Vikmo och Monica Bang Lindberg!  

  

 

På agendan nästa fredagsmöte (65/4): Smartare medarbetare - ett medvetet val! Föredragshållare 

är Johan Lundgren.  

 

Glad påsk 

önskar 

Josephine Fredh 

 

 

 

 


