
Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 12/4 2019. 
 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
Närvarande: 12 egna 
Gäster: 1 – Tommy Gustavsson 
 
Föredragshållare: Klubbstuga 
 
Presidenten Richard Bergström hälsade oss alla välkomna till dagens möte.  

 
I dag var det klubbstuga med vinlotteri. 

 
Det har varit styrelsemöte och presidenten framförde att vi har en god ekonomi i klubben med  
71 000 kr på kontot varav 9 000 skall till Östrabo för stipendier samt har vi utökat till 6 000 kr till 
Noras Hus.  (övernattningar) (Saronhuset). 

 
Påminnelse om Skaldjurskryssningen den 24 maj, där det behövs större uppslutning för att kunna 
genomföra den tillsammans med Uddevalla-Skansen och Ljungskile. Vi avvaktar och hoppas på att 
antalet deltagare ökar på. 
 
Klubbens stadgar från 2008 hade plockats fram och skall revideras samt med förslag att läggas ut på 
klubbens hemsida. 
 

Dagens trogne gäst Tommy Gustavsson kallades fram till 
presidenten för att få sin klubbnål och fick applåder samt 
hälsades välkommen som medlem i vår klubb. 
Tommy tackade så mycket för medlemskapet och kände 
att han trivdes och kände gemenskap med oss alla.  
 

President Richard Bergström sätter Rotarynålen på Tommy 
Gustavssons kavajslag. 

Richard och Tommy efter väl förrättat värv. 



Vår eminente IT-ansvarige Björn Tellow gav en rejäl genomgång på hur vi loggar in på vår nya 
hemsida, som finns på https://www.uddevalla-byfjordenrotary.se/.  
 

 
Har du inget lösenord kan du skaffa ett genom att klicka på länken vid pilen. 

Björn skriver: 
Det har varit litet krångel med att logga in på de få lösenordskyddade sidor som finns just nu 
(det blir fler efter hand). Kan du inte logga in kan du enkelt skaffa dig ett nytt lösenord – eller 
byta ut ditt gamla – genom att klicka på länken vid den röda pilen. Ditt användarnamn är din 
e-postadress. Följ sedan instruktionerna. Det gäller att byta till något istället för det 
fördefinierade som kommer upp, eftersom det nog är omöjligt att komma ihåg. Ett litet tips – 
skriv ner ditt nya lösenord innan du byter ut det – sedan blir det dolt och kan inte ses i 
klartext. 
Har du fortfarande problem kan du kontakta mig på bjorn@tellow.se så hjälper jag dig. 

 
 
Vår nye medlem Tommy Gustavsson var ansvarig för vinlotteriet denna gång. 
 
Det var tre vinster och blev tre vinnare nämligen Kent Johansson, presidenten Richard Bergström 
samt undertecknad som aldrig vunnit någon gång tidigare utan gav ett extrabud  
på resterande lotter och lyckades till stor glädje att äntligen vinna en flaska ädelt vin. 
 
Kommande fredag den 19/4 är det inget möte. (långfredag). 
Nästa möte blir den 26/4 blir med ljuv musik av Dear Paul enligt vår programmakare Jan Lundblom. 
 
Presidenten klingade i klockan och önskade oss samtliga en trevlig helg! 
 
Vid pennan 

 
 
Jan-Inge Berndtson 

https://www.uddevalla-byfjordenrotary.se/
mailto:bjorn@tellow.se

