
Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 15/2 2019 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
Närvarande: 24 egna 
Gäster: 3 – Tommy Gustavsson, Emma Rönnbrant, Luis Soto Muga 
 
Föredragshållare: Klubbstuga 
 

 

Vår president Richard hälsade oss och våra gäster välkomna och gästerna vick en varm applåd. 
 
VATTENPROJEKTET 
 
Det krävs ytterligare en person som kan hjälpa till med vattenprojektet och som representerar vår 
klubb. Presidenten anmodades att ta upp intresseanmälning på nästkommande klubbmöte. 
Kent, Rolf och Mattias arbetar med bl.a. ett evenemang att avhållas på Hotell Carlia den 24 oktober. 
Detta tillsammans med Rotary Skansen och Rotary Ljungskile samt Brottsofferjouren. Överskottet 
kommer oavkortat att gå till vattenprojektet. Det planeras även för en After Work den 15:e mars. 
 
SAMHÄLLSPROJEKTET 
 
Beslut har tagits att tacka nej till sponsring av Daniel Swärds projekt.  Presidenten Richard Bergström 
ser till att brev författas till vederbörande. 
Beslut har tagits att Joakim Lindroth undersöker om koppling finnes mellan Saron-huset och Noras 
Hus. 
 
Beslut har också tagits att åter ge bidrag om 3300 SEK till projekt som Kirsten Eriksson gjort på 
Östrabo-gymnasiet och som inneburit att elever med diverse svårigheter ändå med engagemang 
lyckas att prestera. 



 
ÖVRIGT 
 
Beslut om att avsätta medel om totalt 10 000 SEK till TRF under minst tre år.   5000 sek har redan 
avsatts för år 2019. 
 
INFORMATION FRÅN PROGRAMANSVARIGA 
 
Klubbstuga kommer att hållas 12 april, 10 maj samt 7 juni. Inställda fredagsmöten pga. helg- och 
klämdagar är 19 april, (långfredag) samt 31 maj,  
(klämdag efter Kristi Himmelsfärdsdag). 
 
29 mars beslutades att anordna en s.k. KATA-utbildning med presidenten Richard Bergström vilket 
gör att detta veckomöte beräknas ta något mer tid. 
 
DAGENS MÖTE 
 
I dag hölls det klubbstuga och vår eminente rotarybroder Bo Spångberg presenterade utförligt fyra 
stycken utsökta viner som lottades ut. 
 
Vinnare i vinlotteriet var följande: 
 
1:a pris till vår gäst Tommy Gustavsson som också enligt tradition lovade att anordna nästa vinlotteri. 
2:a pris till Mats Brodin 
3:e pris till Göran Abrahamsson 
4:e pris till Richard Bergström 
 
Presidenten klingade i klockan och önskade oss alla en angenäm helg. 
 
För dagens anteckningar efter bästa förmåga 
 
Jan-Inge Berndtson 


