
Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 5/4 2019. 
 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
Närvarande: 19 egna 
Gäster: 1 – Anne Jacobsson 
 
Föredragshållare: Vår käre president Richard Bergström i egen hög person. 
 
Vår president Richard Bergström tog till orda och hälsade oss alla och vår gäst hjärtligt välkomna med 
den traditionella applåden som vi alla väntar på. 
 

 
 
Vår käre rotarybroder Tore Bergsten bad om ordet och tillkännagav att han efter 41 års medlemskap 
ville dra sig tillbaka för att ge mer tid åt det käraste han har sin familj och hustrun Inga-Lill.  
 Vi tyckte att det var väldigt fint att Tore ville säga detta direkt till oss alla istället för att göra det 
brevledes. Vi funderade nog alla lite grann och det kom även ett härligt inlägg från Leif Berggren att 
vi skulle ta det under övervägande om han skulle få träda ur klubben. (Naturligtvis med lite ironi från 
Leif). Tore en mycket värderad chartermedlem som gått den långa vägen önskades välkommen att 
deltaga som gäst eller att komma på våra möten närhelst han vill.  Vi tackar Tore för sitt långa och 
trogna medlemskap i vår klubb och önskar honom lycka till samt hoppas att han besöker oss när 
tillfälle finns. 
 
Lars Hultberg påpekade att det är bra som vi har det nu i vår klubb att vi träffas 12.00 för lunch med 
efterföljande möte som är klara kl. 13.15 vilket är bra för den dagliga planeringen.  
Blir det längre föredrag så är det bra som vi gör i dagsläget och aviserar det i god tid. 
 
 
 

Tore Bergsten och Kjell Ahlén vid förevisningen av 40-årsfilmen 9 november förra året. 



Vår föredragshållare var dagen till ära vår president Richard Bergström. 
 
Vi delades upp i två grupper där jag som skrivande ingick i den äldre gruppen som gick under namnet 
A-laget. Det andra laget gjorde bra ifrån sig men vi bestämde i vår grupp att A-laget var bäst. Vi skulle 
lösa och lära oss att vara effektiva. Vi lade pussel på tid och skulle genom detta analysera det hela för 
att få till det bättre. Våra två hjärnhalvor sattes på prov och vi trimmades hela tiden genom diagram 
och tidtagning. Första och andra intrycket vilket får oss att tänka efter en extra gång. 
Kände igen ett gammalt knep som man tar till för att vinna tid när man håller tal och inte kommer på 
vad man skall såga nämligen: Var är vi – Vart ska vi – Och vart är vi på väg. 
 

 
 
 
Efter idogt pusslande och lite hårklyverier så klingade presidenten i klockan och önskade oss alla en 
trevlig helg. 
 
 
Er tillgivne 

 
Jan-Inge Berndtson 
 
 

• PS Glömde i min iver att skriva att det nästa möte den 12/5, där vi ser fram emot att alla 
kommer, är klubbstuga. DS 

 
• PS 2 Läs mer om KATA på http://www.revere.se/kata.htm om du är intresserad. DS 

Vår president Richard Bergström föreläste om KATA. 

http://www.revere.se/kata.htm

