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Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 
18/1 2019 
 
 Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
  
Närvarande: 36 varav 32 st egna  
 
Gäster: 4 st – Ingela E (Skansen RK), Morgan Sjöberg (UA Energi), Maggan Pettersson (Br Edstrand), 
Kathrin och Henrik Frössling (Aspen RK i Lerum) 
  
Dagens ämne: TRF (The Rotary Foundation) och IYFR (International Yachting Fellowship of Rotarians) 
  
Föredragshållare:  Henrik Frössling – Aspen RK, Lerum  
  
Richard hälsade våra gäster välkomna och lämnade 
genast över ordet till Henrik Frössling som började 
informerade om TRF och som enl Henrik är ett av 
de starkaste varumärken då hela 90% går direkt till 
de behövande. Resterande 10% går till bl a löner då 
det måste finnas duktig och kunnig personal som 
ska hantera och administrera en stor mängd 
pengar. Som vi hört förut behöver vi få in mer 
pengar då vi bl.a. tappar medlemmar. Vi behöver 
få in fler externa givare, driva lokala och globala 
projekt. Vi behöver utbildning, informera andra 
vad vi gör och gå ihop med andra klubbar etc. 
För att driva projekt behövs både pengar, 
bemanning och tid…. 
Att söka TRF- medel, lokalt - globalt behöver vi: 
• Mål m projektet 
• Hållbarhet 
• Samverkanavtal 
• Eget projekt bankkonto 
• En ”liggare” för sponsringsmatr. 
• Risklista - topp 3 – vad kan äventyra projektet 
• Anmälan senast 31/11 
 
Lite kort info om IYFR (International Yachting 
Fellowship of Rotarians) 
 
Grundades 1947, finns ca 70 klubbar i 44 länder, 26 flottor, 3700 medlemmar. Det finns ca 50 medl i 
väst Sverige. Du som har intresse av att segla ska absolut gå med, tycker Henrik då det är en mycket 
trevlig klubb och du får segla i olika länder etc. 

Henrik Frössling 



Den 2/2 är det ”Rotary Mariner-dagen” i Göteborg på Chalmerska huset med bl a föredragshållare 
om seglingens historia, gemensamt besök på Titanic utställningen m m 
 
Slutligen vill jag också informera att jag kommer att göra ett uppehåll ifrån våra trevliga 
fredagsluncher pga vikariat som förskollärare (varje fredag) Jag vet inte hur länge ännu men ev fram 
till sommaren. Jag kommer att sakna er men inte att skriva, ha! Nu får jag hålla mig informerad via 
protokollen som skrivs av någon duktig sekr. 
Ha det så gôtt! Vi ses! 
 
Tack för nu😉😉 
Kram Annelie 
 


