
 

Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-
Byfjorden RK 16/11 2018 
 
  
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
  
Närvarande: 29 st  
 
Gäster: 7 st – Linda Skarin från Uddevalla kommun, Anne Jakobsson, Eva Hartman från Uddevalla 
gymnasieskola som hade med sig några av sina elever, Linnea Kristiansson, Emma Bergqvist, Oscar 
Samuelsson och Eric Dahlin 
  
Dagens ämne: UF, ung företagsamhet 
  
Föredragshållare: Eva Hartman Uddevalla gymnasieskola, teknikprogrammet och ung företagsamhet, 
UF samt hennes 4 elever som berättade om sina idéer. 
  
Nästa vecka 23/11: Peter Muld, fotograf 
 
Tillförordnade president Kent Hägg hälsade alla välkomna till dagens möte. Han efterlyste, åter igen 
våra standards som inte återfunnits sedan vårkonserten. Kent ville också ha in anmälningar till vår 
årliga ”Tomtar på Torp”….Efter mötet blev det klart, Tack! Han påminde om vårt jullotteri 14/12 där 
vi kan lämna in vinster till Café Knape, som förra året. Viktigt! Vi behöver vara minst 27 medlemmar 
till årsmötet, fredag 30/11, 12:15 så glöm ej komma då.  

Dagens föredrag:  Eva Hartman 
jobbar på Uddevalla gymnasiet, 
teknikprogrammet och med 
ung företagsamhet, UF. Eva har 
arbetat med detta i många år 
så det är inte 1:a ggn hon har 
med sig några elever på ett 
Rotary möte, säjer hon.  
 
Två elever från årskurs 3, 
Emma och Linnéa, vann årets 
innovation på innovations-
mässan i Fyrbodal och kom till 
SM och fick visa sin produkt. 
Eva påtalade att Staffan 
Cronholm var med från början 
och la grunden för det priset.  Emma och Linnéa. 



 
Emma och Linnéa framförde sin idé för oss som de startade i åk 2. Deras företag heter ” P.B.T”. 
Emma o Linnéa har tagit fram ett skydd för sminkborstar som de ser som ett vardagsproblem där 
borsten lämnar spår efter sig i sminkväskor o necessärer, vilket är både ohygieniskt och dyrbart då 
man måste köpa nya borstar efter ett tag o sminkväskor. De visade upp en prototyp som de själva 
har ritat och utformat. Skyddet ska vara av silikon/gummi liknande material, har de tänkt. Nu söker 
de kontakter så de kan starta upp sin produktion.  
 
Oscar och Eric i åk 2 kom upp 
och berättade om sin idé att 
utveckla en s k vapenrem till 
en ”snabbrem” som också är 
deras företagsnamn 
(”Snabbremmen”) 
Vapenremmen, som används 
för att bära vapnet på axeln 
tycker de inte håller den 
önskade standarden. Det 
gäller framför allt jägare som 
ska leta efter skadade djur i 
skog o mark, där det kan vara 
både tuff terräng och långa 
sträckor att gå. När de 
upptäcker ett skadat djur 
behöver de snabbt få av sig 
vapnet som de bär på axeln. 
Tanken är då att tillverka en rem som har någon snabbkoppling på sig…. De har precis börjat rita på 
den men det är svårt eftersom de inte har några kontakter som de kan bolla lite idéer med. De har 
varit i kontakt med sömmerskor o skräddare i stan men ingen har riktigt förstått hur det ska se ut. Då 
kom Jens med förslaget att de kan kontakta Add-More som tillverkar bälten i U-a.  
De har också en FB sida som de gärna vill att vi går in och ”gillar”. Där lägger de ut bilder och annan 
info.  
Eva avlutar att ca 10–12 st lärare driver UF idag. Det är ganska många i Uddevalla så i våras fick de 
pris för årets lärarteam i Fyrbodal och det växer hela tiden vilket är väldigt roligt. Alla som driver UF 
behöver en rådgivare och det eftersöker de fler av. 
Är du intresserad att hjälpa till som rådgivare kan du ta kontakt med Eva Hartman på 0702–664202. 
   
Tack för nu😉😉 
Ha en fin kommande vecka! 
Kram Annelie 
 

Oscar och Eric. 


