
 

 
 

Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK den 8 juni  2018 

 

Gäst, tillika föredragshållare: Alexander Rahm, IK Orient 
 

Dagens ämne: SM i friidrott 2020 i Uddevalla 
 
Närvarande  20    personer, därav  1 gäst 
 
Nästa möte:  15 juni på Riverside.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kent H hälsar välkommen  
 
Mötet inleds med ett reportage från Rotaryaktivitet i samband med studentfirandet på 
Östrabo gymnasium. 
Vår klubb har önskat skapa någon/några engagemang utöver våra vattenkällor i Kenya.  
Ett eller några stipendier fanns på förslagsagendan. 
 
I samband med studentexamen hade Kirsten i egenskap av dels aktiv Rotarymedlem, dels 
rektor på Östrabo tagit fram tre elever som gjort en resa i livet utöver det vanliga. Två killar 
och en tjej fick vardera ett stipendium av vår Rotaryklubb på 3 000:-.  Stipendiet delades ut 
av Kent H och Jens P på torsdag fm. (7 juni) när eleverna samlades i skolan innan 
mösspåtagning och utsläpp. Enl. Kent var stipendierna mycket uppskattade. 
 
Kent påminner om Vårfesten på fredag den 15juni på Mortens kl 18.00. Det går fortfarande 
bra att anmäla sig. Till dags datum var endast 25 personer anmälda. Anmäl dig omgående 
om du har fredag kvällen ledig!!!! 
 
Ämnet för dagen är SM i friidrott 2020 i Uddevalla. Detta arrangemang blir ett av Uddevallas 
allra största, kanske största, idrottsarrangemang 
 
Den 25 mars i år var det klart att Uddevalla och IK Orient blir arrangörer för nämnda 
tävlingar i augusti månad 2020. Datum ej bestämd. Alexander Rahm, IK Orient, kommer att 
leda arbetet med administrationen av det stora arrangemanget.  
Alexander är en aktiv ung idrottskille , blev även utsedd 2016 till Årets Unga Ledare vid 
Idrottsgalan i U-a . Vår rotarymedlem Joakim är ledamot i styrelsen för IK Orient.  
 
 
 
 



 
 
 
*  I samband med SM-tävlingarna kommer även Parasport (parafriidrott) att ha sina SM- 
tävlingar i Uddevalla 
*  Dessutom kommer Svenska Friidrottsförbundet att ha sitt årsmöte i U-a samma helg 
*  SM i friidrott äger rum första gången 1896 
*  IK Orient kommer sannolikt att ha med ett 10-tal aktiva i SM tävlingarna 
*  900 st funktionärer kommer att krävas 
*  15 000 - 20 000 personer, åskådare, ledare, massmedia och inte minst aktiva killar och     
tjejer, beräknas att finnas i U-a aktuella helgen 
*  2000 hotellbäddar krävs. Vänersborgs och Trollhättans hotell får även nyttjas. 
*  Rimnersvallen måste komplettera sina löparbanor, nu 6 st, med ytterligare 2 banor på 
upploppsrakan. Önskvärt, enl. Alexander, är att kommunen även bygger om/bygger ut en del 
av läktaren på ena sidan. Christer H ställde frågan " vet du något om kostnader för 
kompletteringar och förbättringar av Rimnersvallen" ? svar från Alexander "Nej, 
anläggningarna är för övrigt  nybyggda och i mycket gott skick".  
 
Alexander kommer att leda SM tävlingarna rent administrativt utifrån:  
Styrgrupp  -   Arbetsgrupp   -   ett flertal mindre arbetsgrupper med var sitt ansvarsområde 
 
Utöver själva SM tävlingarna planeras även för småtävlingar, SM - fester, marknadsområde 
med stora tält uppe på Rimnersvallsområdet, mm.  
 
Det skall synas och märkas i hela stan att det är stor friidrott som präglar U-a en helg i 
augusti 2020 
 
Alexander avslutade med att hälsa välkommen till SM om två år 
 
Kent tackade för en intressant föredragning och hälsade Alexander välkommen att besöka 
vår klubb senare 
 
 
 
I sommarvärmen med badtemperaturer som i Medelhavet 

 
vid protokollet 

Nils Mellin 
  
 

 

 

 

 

 


