
 

 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 6/7-18  
Plats: Riverside  
Närvarande: 26 medlemmar, 1 gäst  

Gäster: Barbro Bergström 
Dagens program: Presidentbyte  
 
 
President Kent Hägg avslutar sitt Rotaryår med att fira vår medlem Leif Berggren som fyllt jämna 80 
år. Kent överlämnar en blomma från klubben till applåder från närvarande. 
 
- Leif tackar för uppvaktningen och berättar att han har flertalet jämna firande under 

året. Han har förutom 80 årsdag även 55 årig!! Bröllopsdag samt 30 år som Rotaryan, 
 20 år i Markaryd där han bl.a var President 2 ggr samt 10 år i Uddevalla. 
 
 
-  ”Past President” Kent Hägg visar därefter en liten sammanfattning av sitt rotaryår som 

president. Det har varit trevligt, givande och utvecklande att vara president i Rotary. 
  
- Under året har vi haft 40 veckomöten, 1 årsmöte samt 5 styrelsemöten 
 
- Vi har samlat in ca 14 000:- till Saronhuset 
 Tomtar på Torp, Vårkonserten m.m har gett 107 000:- till ”Rent Vatten i Kenya” 
 Flertalet fantastiska föredrag har vi fått ta del av bl.a Gudrun Schyman kom på besök 

under året. 
- Kent tog även upp allas vår Molles tragiska bortgång och konstaterade att han alltid 

kommer att finnas bland oss. 
- Vi har under året valt in 5 st nya medlemmar samt fått 3 st från Lysekils RK som lagt 

ner sin verksamhet. 
 
- Kent tog även upp vårt stipendium som utdelades till 3 st duktiga elever på Östrabo 
 
- Därefter bad Kent vår nya President Richard Bergström att beträda scenen. 
 Kent överlämnade 2 st Tavlor som följer ämbetet samt dekorerade Richard med en 

Presidentnål. Efter viss ”tveksamhet” överlämnades även halskedjan 😉. 
 
- Kent önskade därefter Richard lycka till inför kommande presidentår. 
 Richard tackade för förtroendet och prydde Kents kavaj med en Past Presidentnål  

som tack. 
 
- Richard berättade sedan att det var Kent Andreasson som fick honom in på 

Rotarybanan sedan de träffats på en tillställning i Ljungskile 2009. 
 



 
 
- Richard har haft nedanstående uppdrag som Rotaryan 
 

Uddevalla-Byfjorden 2009-06-26 Medlemsår  

President 2018-07-01 2019-06-30  

Tillträdande President 2017-07-01 2018-06-30  

Kontaktperson Ungdomsutbyte 2017-07-01 2018-06-30  

Kontaktperson GSE 2016-07-01 2017-06-30  

Kontaktperson RFE 2016-07-01 2017-06-30  

Kontaktpers. Ungdomsutb. 2015-07-01 2016-06-30  

Kontaktperson GSE 2015-07-01 2016-06-30  

Kontaktpers. Ungdomsutb. 2012-07-01 2015-06-30  

Kontaktperson GSE 2012-07-01 2015-06-30  

Kontaktpers. Ungdomsutb. 2011-07-01 2012-06-30  

Kontaktperson GSE 2011-07-01 2012-06-30  

 
 



- Richard talade om Rotarys kärnvärden 
 Be The Inspiration är nya världspresidenten Barry Rassin´s valspråk för året 
 Han vill att Byfjorden skall fortsätta vara en aktiv och attraktiv klubb 
 ”Rotary är en del av framtiden” och  

”Omtanke utan Baktanke” är viktiga ledord på vägen 
  
- Nyblivne President Richard Bergström avslutade sedan med att informera om  
 höstens första möte den 17/8 som kommer att innehålla ett miniego från 

Presidenten och därefter efterföljas av ett konstituerande möte för  
 nya styrelsen. 
 
 
 
Väl mött och ha en fantastisk sommar!! 
 
Vid Pellepennan 
 

Jens Pettersson 
Högst tillfällig sekreterare samt definitivt Avgående närvarorapportör 😊 
 


