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Rotaryklubb 

 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i  
Uddevalla-Byfjorden RK 2/11 2018 
 
  
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
  
Närvarande: 22 st – 1 gäst och föredragshållare medtagen av Maria Johansson 
  
Dagens ämne: Rio Göteborg – Natur och Kulturkooperativ 
  
Föredragshållare: Karin Olsson, arkeolog 
  
Nästa vecka 9/11: Kjell Ahlén visar film - Rotary 40 år 
 
Vår president Richard hälsade alla välkomna till dagens möte. Han berättade att på InterCity mötet 
informerades att: 

• 10/12 kan du vara med att äta årets jultallrik tillsammans med Ljungskile RK på Åh-stiftsgård 
för 175: -. Sista anm dagen 3/12.  

• På Folkoperan kommer den uppmärksammade uppsättningen ”Förklädd Gud” att äga rum 
10/11. Den är ett av Sveriges mest älskade kör och orkesterverk, för mer info prata med 
Richard.  

Vidare information: 
• Rolf meddelade att det nu är 54 st anmälda till 40 årsfesten och att en och annan 

eftersläntrare har tillkommit och att det ännu finns möjlighet att anmäla sig.  
• Info från Kent Hägg att vi kan gå in på vår hemsida och se vilka program som finns på de 

olika Rotary klubbarna och därmed prenumerera på fler klubbar…Välj klubb, lägg in 
vilken/vilka du vill prenumerera på så får du veta via mejl vilka olika föredrag etc som 
kommer att hållas. 

• ”Tomtar på Torp” kommer att fortsätta men inte klart vilka datum mer än att det blir 3 
helger i december uppdelade på oss, Uddevalla Skansen RK och Ljungskile RK. Ett viktigt 
projekt som genererar 2 vattenkällor till i Kenya. 

• Ljungskile och Skansen välkomnar oss att besöka deras språkcafé på Högskolecentrum, 
Östergatan i Uddevalla, onsdagar fr kl. 17. Det är för nykomna invandrare som där bland 
annat kan lära sig svenska. 

 
Dagens föredrag: Arkeologen Karin Olsson börjar med att säja att hon är från Bokenäs och att Maria 
och hon känner varandra från högskoletiden.  
 
Hon fortsätter berätta att några startade företaget Rio Kulturkooperativ 1993 efter att biografen Rio 
lades ner. Där förenades konstnärer, musiker m fl. Karin började där 2008 och år 2013 delades 
företaget i två delar pga för många medlemmar. Kooperativet är en ekonomisk förening som inte har 
några chefer eller någon VD utan personalen/medlemmarna bestämmer själva inriktningen för 



verksamheten inom kultur- och naturmiljövården. 
Det är arkeologer och biologer som tillsammans 
arbetar och har över 20 års samlad erfarenhet.  
 
De har sin verksamhet i Gamlestaden i Göteborg, 
Länsstyrelsen delar ut arbetet då det görs en plan 
som sedan skickas till LS som i sin tur skickar ett 
slutmeddelande då bygget kan dras igång. Rio får 
skicka in en intresseanmälan till LS varje år och än så 
länge är de ”med på banan”. Deras område är Västra 
Götaland, Jönköping- och Hallands län. 
 
Vad är då ett fornminne? Jo, det är allt som är 
tillverkat av människor före 1850 och är varaktigt 
övergivet. När arkeologiska fynd hittas så får 
markägaren betala för att få bort fornlämningarna 
och det kan bli dyrt. Vissa fåglar, som te x tornfalk 
har ett högt skydd, mer än vad fornminnen har. 
Hällristningar är något man hittar hela tiden. 
 
Alla länder gör mer eller mindre lika som Sverige men vissa är statligt och vissa upphandlar. Den nya 
kulturmiljölagen kom 2016 – Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
  
Vill du veta hur det ser ut i ditt markområde så se hemsidan: http://www.fmis.raa.se/ där man kan 
söka. 
 
Liten kort info om detta ämne  
Ha en fin kommande vecka! Annelie 

Presidenten och föredragshållaren Karin Olsson, 

http://www.fmis.raa.se/

