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Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 7/12 2018 

 
  
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
  
Närvarande: 24 st varav 22 egna medlemmar. 
 
Gäster: 2 st – Christer Liljenberg, distriktsguvernören och Per Frykner, assisterande. 
  
Dagens ämne: Information från distriktsguvernören 
  
Föredragshållare: Christer Liljenberg 
  
Nästa vecka 14/12: Årets julfest i Bäve kyrka 
 
 
Vår president Richard hälsade våra gäster, Christer och Per, från distrikt 2360 välkomna till dagens 
Rotary möte. 

 
President Rickard Bergström. IPP Kent Hägg, DG Christer Liljenberg och assisterande DG Per Frykner. 



Kort info och påminnelse gällande julfesten nästa fredag då det blir i Bäve kyrka. Det är idag 40 st 
anmälda och vi brukar vara ca 60 st. Glöm inte betala in avgiften vid anmälan. Matthias påminner oss 
också att snarast lämna in lotteri vinsterna till Café Knape.  
 
 
Distriktsguvernören Christer tar sedan över rodret och tackar för en fantastiskt god lunch och säjer 
att vår klubb är väldigt trevlig liksom de övriga 55 Rotary klubbarna han besökt det sista halvåret. 
Han säjer att klubbarna är helt olik varandra men gemensamt är att alla är så trevliga.  
 
Christer gör en kort presentation om sig 
själv och börjar med att han säja att han 
är äldst av 3 bröder, 63 år och uppväxt i 
Göteborg. Redan som 10 åring blev han 
intresserad av polisyrket då han med 
stort intresse började läsa 
ungdomsboken ”Radiopolisen i 
Stockholm”. Hans far drev företag inom 
kemikalieindustrin men det lockade 
honom inte att börja jobba där vilket 
var en besvikelse för hans pappa. Det 
blev ett år till sjöss efter högstadiet, 
Afrika o Asien, vilket var mycket 
lärorikt. Efter gymnasiet blev det en tur 
till Schweiz där han arbetade på en 
bank under ett år. När han kom hem 
gjorde han lumpen, kadettskola och 
reservofficersutbildning. 22 år gammal 
sökte han in på polisskolan och kom in 
vid första försöket. Färdig polis 1979 
och började jobba som ordningspolis i 
Göteborg, under 10 år. Därefter 10 år 
inom våldsroteln då han utredde grova 
brott såsom mord, våldtäkter m m. 
 
Efter 20 år inom polisen bytte Christer bransch och började jobba på försäkringsbolaget IF där han 
jobbat med försäkringsbedrägerier, varit kontorschef och numera som koncernsäkerhetschef. Det är 
dryga 20 år inom IF. Han är gift med Angela och har 3 vuxna barn och 2 barnbarn, där de alla bor i 
Lerum. Han har ett stort intresse för bilar då han bl a haft en engelsk sportbil som han dessvärre 
krockade med och som gett honom vissa men. Vidare är både han och hans fru med i Lerum Aspen 
RK. Den startade för 10 år sedan där det är 52% tjejer och en medelålder på 55 år. De har sina möten 
varje fredag morgon kl 8:00.  
 
Vad är då Rotary stora utmaning?! Jo, att värva nya medlemmar. Vårt distrikt 2360 har tappat ca 10% 
på 3 år och det är tyvärr de nya medlemmarna som lämnar. Rotary Internationals världspresident 
Barry Rassin har detta verksamhetsåret valt temat ” Be the inspiration”. Under kommande år ska 
rotarianerna inte bara var förebilder för varandra utan även inspirera andra. Vi ska tillsammans vara 
en samhällskraft som syns och hörs i vårt samhälle. Rotary är en del av samhället. Vi är en del av 
samhällslivet där vi kan ta mer plats, vad vi gör och vad vi kan. Varför blev du rotarian är frågan vi ska 
ställa oss när vi pratar med andra i vår omgivning och berättar om Rotary.  

DG Christer Liljenberg 



 
DG Christer Liljenberg och vår president Richard Bergström. 

   
Tack för nu😉😉 
Ha en fin kommande vecka! 
Kram Annelie 
 


