
Protokoll för ordinarie veckomöte i Uddevalla-
Byfjorden RK 24/8 2018 
 

Plats: Riverside 

Närvarande: 34 st varav 2 gäster, Emma Rönnbrant (SEB) och Harry Gerd 

Dagens program: Harry Gerd informerade om IFK Uddevalla FUTSAL 

 

Richard hälsade alla välkomna till dagens Rotarymöte och lite info innan föredraget. 

VIKTIGT att alla anmäler sig till våra fredagsmöten så att restaurangen vet hur många som kommer och 

som ska äta. Idag hade 25 st anmält sig men vi var totalt 34 st. Britt-Inger påpekade att det kunde vara 
ett tillfälligt fel i datasystemet men GLÖM EJ att anmäla er fredagar senast kl 10:00.  

Kjell har gjort färdigt matrikeln och det finns ett ex till varje medlem. TACK Kjell!! 

Conny informerade att han kommer att sluta som kontorschef på SEB och Emma Rönnbrant, som också 
var med som hans gäst, tar över hans tjänst. Conny kommer att vara i Göteborg men också vara kvar i 

Uddevalla 3 dagar i veckan.  

Rolf berättade att Rotarys 40 årsfest 10/11 kommer att vara på Bohusgården och att mera info 
kommer. 

Så till dagens föredrag IFK Uddevalla Futsal (SFL – Svenska Futsalligan)  

Harry berättar att han är uppvuxen i Uddevalla och att han har jobbat inom tidningsbranschen i många 
år men han har nyligen slutat där och är just nu mellan två jobb. Han är en eldsjäl inom Futsal som för 

mig var helt okänt….men jag läser ju heller aldrig sportbilagor. Vad är då Futsal?! Jo, det är är 
inomhusfotboll där man spelar på en handbollsplan med ett handbollsmål. Linjerna är ungefär som i 

handboll. Det är 4 st spelare ute och 1 målvakt, fria byten, det är likt ”handbollstänk” p g a trängre 
ytor, hur man ska ta sig fram till målet etc. Futsal växer både nationellt och internationellt. Sverige har 

kommit in lite sent bl a gällande internationella regelverket. Exempelvis så ligger Spanien sådär 20 år 
före oss. Harrys roll är att vara kontaktansvarig mellan spelare och tränare. Futsal är påväg att bli elit. 

Proffsligor dyker upp bland de större nationerna såsom USA och Tyskland. Det visas matcher på 
Eurosport och intresset ökar. Förut kunde man spela inomhus på vinterhalvåret innan utomhus 
fotbollen kom igång men snart måste spelarna välja vad de vill spela, ute eller inne.  Utmaningen är att 
få fler att börja spela Futsal men just nu får spelarna inga pengar. De pengar som kommer in går i 

huvudsak till klubben och marknadsföring etc, men många större föreningar börjar få upp ett intresse 

för Uddevalla p g a deras två raka SM-guld. I Uddevalla är det Agnebergshallen som är arenan där 
träning och matcher spelas. Champion league är nästa vecka onsdag-torsdag samt på lördag så gå 

gärna och titta om du har möjlighet. 

Ha en fin kommande vecka! 

Tack för mig och kram såklart! 

Annelie 

  

 




