
 

 

Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 
Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb den 31 augusti 2018. 
 
 
Antal deltagare: 18 st. 
 
Gäster:  Mikael Staxäng införd av Roger Johansson 

  
Dagens ämne: Klubbstuga och vinlotteri  
 
Föredragshållare: -----  
 
Nästa vecka:  Lars Tysklind 
 
Nästa möte:  Fredagen den 7 september 2018 
 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard Bergström veckans möte som idag var 
klubbstuga. Presidenten informerade kort om att styrelsemöte avhållits under veckan. 
 
Det planeras för ett fredagsmöte i form av ett företagsbesök vilket medför en längre 
mötestid vilket accepterades av samtliga närvarande. Programansvariga återkommer  
med aktuellt företag, datum och tid. 
 
Samhällsgruppen har aktivt börjat arbeta med det som klubben i någon form skall stödja 
under året. Efterfrågades att medlemmar inkommer med nya förslag. Britt-Inger Berntsson 
föreslog stödjande av människor som drabbats av diabetes. 
 
Uddevalla Skansen RK har inbjudit till båtresa till Musselbaren den 20 september.  
Pris 500 kr/person. Anmälan snarast till presidenten. 
 
Vår klubb har möjlighet fram till den 7 september att nominera distriktsguvernör för året 
2021-2022. Ingvar Lindsta föreslogs. Presidenten tar erforderliga kontakter. 
 
Förra året delades tre stipendium ut till tre gymnasieelever. De kommer att få en inbjudan 
för möjlighet att komma till ett fredagsmöte och presentera sig. 
 
Ytterligare information gav av Björn Tellow som informerade om att det just nu byggs 
brunnar i Kenya i det s.k. Vattenprojektet. Färdigställande i år under september-oktober 
månad. Vår klubb står för anläggande av en brunn. 
 
Festkommittén arbetar vidare med 40-års-festen på Bohusgården Hotell & Konferens den  
10 november. 
 
 
 
 



 
 
Mötet avslutades med vinlotteri under muntra former. Vinnare av 1:a pris blev Per Dahlman 
som därmed får arrangera nästa månadslotteri. 2:a till Per-Olof Hermansson som senare får 
hålla ett EGO-föredrag och slutligen 3:e pris till Kirsten Eriksson.  
 
Vår president avslutade efter detta mötet och önskade alla en trevlig helg. 
 
 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 
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