
Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 14/6 2019 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
Närvarande: 22 egna 
 
Föredragshållare: Klubbstuga 
 

 
Presidenten Richard Bergström 
hälsade oss alla välkomna till dagens 
möte. Han verkade litet tagen av det 
faktum att det var sista ordinarie 
mötet för honom som president. 
 
Idag var det klubbstuga och det hördes 
att trivseln stod högt i kurs under den 
föregående kaffestunden. 
 
Jan Johansson hade fyllt 70 år igår, 
liksom Björn Tellow 75 samma dag. 
Båda gratulerades å det varmaste! 
 
Det har varit styrelsemöte och 
presidenten framförde att vi har god 
ekonomi i klubben med 68 000 kronor 
i kassan.   
 
Tre gånger 3.000 kronor har betalats 
ut till tre stycken väldigt nöjda och 
tacksamma stipendiater vid 
Östraboskolan. Läs mer på 
https://www.uddevalla-
byfjordenrotary.se/stipendier/ 
 
Kent Johansson informerade om mötet gällande FN-dagen den 25 oktober.  Närvarande på detta 
möte var även Mattias Johansson. Varje deltagande Rotary-klubb kommer att söka bidrag om 15.000 
kronor hos Uddevalla Kommun för att användas till marknadsföring inför evenemanget. Allt verkar 
falla på plats och vi ser fram emot denna FN-gala för mänskliga rättigheter där hela behållningen 
kommer att gå oavkortat till brunnar i Kenya enligt Kent.  
 
Richard Bergström och Kent Hägg har gått igenom klubbens stadgar. Pågående president Brynja 
Brynjarsdottir kontrollerar även mot de centrala stadgarna. Efter genomgång kommer stadgarna att 
sparas i PDF format. 
 
Det är också beslutat att avsätta 6.000 kr vardera till Saronhuset och Noras. 
 
Vår IT ansvarige Björn Tellow tog till orda och redogjorde för vår hemsida och våra mailadresser: 
 

Vår lokala hemsida på https://www.uddevalla-byfjordenrotary.se/ är nygjord med en ny 
layout. Denna är helt responsiv och fungerar på alla plattformar. Om någon upptäcker något 

Jan Johansson, Björn Tellow och president Richard Bergström. 
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fel vore jag tacksam för ett meddelande om detta till bjorn@tellow.se.  
 
Det är fortfarande några mejladresser som inte fungerar hos medlemmarna. Detta kan bero 
på dels gamla, inte fungerande, adresser, dels på den gamla vanliga orsaken ”mailbox full”. 
Så var noga med att hämta hem mejl med jämna mellanrum. Hos de stora operatörerna 
slutar nämligen adressen att fungera om mejlboxen är full. Glöm heller inte att meddela mig 
om du byter mejladress! 
 
Vår officiella hemsida på https://www.rotary.se/uddevalla-byfjorden/ är efter debaklet med 
utpressningsprogrammet fortfarande inte helt OK även om den fungerar för det mesta. Så vi 
dubblerar och lägger ut det som behöver förmedlar på båda hemsidorna för säkerhets skull. 
 
      Björn 

 
 
Vi önskar alla en trevlig midsommar den 21 /6 och ser fram emot nästa möte fredagen den 28/6 då 
det blir Presidentbyte.   
 
 
 
Dagens anteckningar utfördes av 
 
Jan-Inge Berndtson 
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