
 

Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 28/9 2018 

Plats: Riverside 

Närvarande: 19 medlemmar samt en gäst 

Gäster: Anne Jacobsson. 

Dagens program: Klubbstuga 

Vår president Richard startade dagens möte med att berömma vädret, som kanske t.o.m. var bättre 

än på Kurt Hanssons tid… och hälsade därmed alla välkomna till dagens klubbstuga. Det delades 

också ut vår nya matrikel till de som ännu inte fått någon. 

Första punkten var att informera om att RFE, Rotary Friendship Exchange, har skickat ut en förfrågan 

om intresse för ett vänskapsutbyte. Det gäller två distrikt som önskar ett utbyte. Dels ett i södra 

Kalifornien och ett i Brasilien. Besöken är planerade till hösten 2019 och återbesök hos oss, våren 

eller sommaren 2020. Senast den 20 oktober vill RFE ha en intresseanmälan. (mail till: 

ericgnilsson@gmail.com) 

Presidenten tog därefter upp att vi fått en påminnelse om en obetald faktura för 4 tavlor av Peter 

Szamer. Detta skulle ha skett redan 2007. Ingen känns vid att några tavlor är beställda eller 

levererade. Rolf Jonsson ska kontakta Peter S och reda ut om det varit något missförstånd. 

Magnus Jacobsson fick därefter ordet för att i korthet berätta om sin kommande riksdagsplats. En 

plats som var på gång redan för exakt 20 år sedan, om jag förstod rätt. (Kents egen kommentar…) 

Magnus ser nu i alla fall fram mot arbetet i Sveriges Riksdag och har redan hunnit med ett par resor 

till Sveriges Huvudstad. Då det politiska läget ser ut som det gör, så är det en intensiv period med 

diskussioner med allianspartierna, praktiska saker som datorbyte, departementstillhörighet m.m. 

Magnus räknar dock med att kunna besöka oss framöver, då ha n kommer att pendla och ibland ha 

måndagar och fredagar på hemmaplan. 

Därefter gick vi över till dagens vinlotteri. Efter något extra varv under kaffet, så såldes samtliga 

lotter slut och vi kunde börja dragningen. Första pris gick till Mats Brodin, som därmed får ansvaret 

för nästa lotteri, vid nästa klubbstuga. Andra pris gick till Rolf Jonsson, vars lotter förvaltats av Maria 

J. Misstänker att han ser fram mot ett kommande mini-ego, vid nästa klubbstuga. Tredje pris gick till 

Britt-Inger, som ser ut att ha lite mer tur än oss övriga, när det gäller att få med sig en flaska hem. 

Som avslutning, fick Björn Tellow informera om hur vi når våra uppgifter och information på Rotarys 

hemsida. Inloggning sker med inlagd e-postadress samt ett lösenord via: www.rotary.se/uddevalla-

byfjorden eller direkt från Rotary Sveriges hemsida: www.rotary.se. (Login ClubAdmin) 

Viktigt! Den 1:a oktober kommer samtliga lösenord att nollställas och vid nästa tillfälle så ska man 

klicka på ”Glömt lösenord”. Då skickas ett tillfälligt lösenord till inlagd epost-adress. Vill man sedan 

ändra det ska det nya lösenordet innehålla mellan 10-50 tecken, innehålla minst en siffra, minst en 
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stor bokstav. Specialtecken som !, #, eller annat får användas, men inte som första tecken. Se även 

bilaga. 

Något försenat tackade därefter Richard för visat intresse och önskade alla en trevlig helg! 

Vid pennan denna vecka,  

Kent H 
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ENGLISH BELOW.   

 

BYTE AV LÖSENORD I CLUBADMIN 
GDPR 

 

I samband med GDPR-arbetet i våras så beslöts också att alla medlemmars lösenord skulle bytas. 

Anledningen var att före GDPR så hade vi dålig/bristfällig kontroll på lösenorden. De kunde vara korta och 

kunde upprepas obegränsat. Kort sagt så följdes inte rekommenderade regler för lösenord. 

NU TAR VI NÄSTE STEG FÖR ATT ÖKA SÄKERHETEN I CLUBADMIN 

När GDPR infördes så ändrades dessa regler vilket många också märkt. Men förutom hårdare regler på 

lösenordets längd/konstruktion så infördes också en spärr på inloggning om man gjorde mer än fem (5) 

misslyckade försök att logga in. När detta sker så måste klubbens sekreterare eller IT-samordnare åter 

aktivera medlemmens inloggningskonto. 

Men kvar står att många medlemmar har kvar lösenord som inte fyller säkerhetskraven, se nedan. 

Därför kommer vi att återställa alla lösenord i systemet! 

Detta innebär att ALLA måste klicka på knappen ”Glömt lösenord” och sedan sätta in ett nytt. Rutinen är 

densamma som nu gällt en tid. 

Detta kommer att ske Måndag 1 oktober, före kl. 07.00 

Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta klubbens IT-samordnare eller support@rotary.se 

Svensk Rotary Service 

IT-gruppen 

 

Säkerhetskrav på lösenorden är: 

• Måste vara minst 10 och max 50 tecken 

• Innehålla minst en siffra, minst en stor bokstav och minst en liten bokstav 

• Får inte heller innehålla ditt namn eller ordet Rotary 

• Specialtecken får användas, dock inte som första tecken i lösenordet 
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CHANGE PASSWORD IN CLUBADMIN 
GDPR 

In connection with the GDPR work last spring, it was also decided that all members' passwords should be 

replaced. 

The reason was that before GDPR we had bad / insufficient control of the passwords. They could be short 

and could be repeated unlimited. In short, not recommended password rules were followed. 

NOW WE TAKE NEXT STEP TO INCREASE THE SECURITY IN CLUBADMIN 

When the GDPR was introduced, these rules were changed, as many have noted. However, in addition to 

stricter rules on password length / construction, a login barring was also introduced if more than five (5) 

failed attempts were logged. When this happens, the club's secretary or IT coordinator must re-enable the 

member's login account. 

However, many members still have passwords that do not meet the security requirements, see below. 

Therefore, we are going to restore all passwords in the system! 

This means that ALL members must click the “Forgotten password” button and then insert a new one. The 

routine is the same as for some time now. 

This will happen Monday, October 1, before 07:00 AM 

If you have questions or need help, contact your clubs IT-coordinator or support@rotary.se 

 

Swedish Rotary Service 

IT Group 

 

Security requirements for the passwords are: 

• Must be at least 10 and max 50 characters 

• Include at least one digit, at least one uppercase letter and at least one lowercase letter 

• Also, do not include your name or the word Rotary 

• Special characters may be used, but not as the first character in the password 
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