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Rotary grundades i Chicago av advokaten Paul Harris i februari 1905.



Rotary 100 år



Så här började det …



Territorium?
1. Uppsala Rotaryklubb chartrad i mars 1936

2. Uppsala Södra Rotaryklubb chartrad januari 1956

3. Uppsala Östra Rotaryklubb chartrad maj 1963

4. Uppsala Norra Rotaryklubb chartrad juni 1975

5. Uppsala Carolina Rotaryklubb chartrad maj 1981

6. Upsala Aros Rotaryklubb chartrad april 1988

7. Knivsta Rotaryklubb chartrad november 1990

8. Uppsala Linné Rotaryklubb chartrad december 1998?

och sedan kom
Uppsala Glunten Rotaryklubb chartrad 2002



Uppsala Linné Rotaryklubb chartrades 15 december 1998 ur en fadderklubb – Upsala Aros Rotaryklubb.
Den ståtliga festen för de trettio chartermedlemmarna hölls 30 januari 1999 i Kristallen med inalles ett
åttiotal deltagare. Då överlämnade distriktsguvernör Göran Tollin till charterpresident Stefan Östergren
klubbens charterbrev undertecknat av Rotary Internationals president James L Lacy. Men vägen dit hade
varit lång …
Under våren 1997 började Tomas Anfält och Stefan Östergren, då inkommande president resp. sekreterare i
Upsala Aros Rotaryklubb, diskutera startandet av en ny rotaryklubb. Tanken var då att genom denna åtgärd
lösa klubbens stigande medelålder. På ett styrelsemöte hösten 1997 där dåvarande DG Nils-Johan Höglund
deltog godkände styrelsen planerna och DG tillhandahöll Rotarys Extensionshandbok. Vid ordinarie
frukostmöte 1997-11-28 röstade så Upsala Aros Rotaryklubb för att stå som fadderklubb och betala
charteravgiften för den nya klubben. Det var Tomas Anfält som under förarbetet med detta beslut föreslagit
att klubben skulle heta Uppsala Linné Rotaryklubb. Samtidigt fastslogs principen att man vid rekrytering av
nya rotarianer skulle lägga särskild vikt vid att locka kvinnor och nyblivna svenskar till den nya klubben.

Ansökan inlämnades och 1997-12-20 godkände DG Nils-Johan Höglund Upsala Aros Rk som fadderklubb och
utsåg Stefan Östergren till sin speciella representant. Men det var först under våren 1998 som rekryteringen
av medlemmar kom igång på allvar. Det visade sig snart att det endast blev Anfält och Östergren som
lämnade fadderklubben men i stället anslöt sig flera rotarianer från andra Uppsalaklubbar och även
rotarianer som väntat på transfer till någon Uppsalaklubb.

Sökandet efter lämplig frukostlokal pågick även denna vår. Många förslag undersöktes men eftersom mötena
bör äga rum nära Centralstationen för att även locka stockholmspendlare föll valet till sist på Ofvandahls
Hovkonditori. Det är visserligen beläget en bit från centralen men det kompenseras av det ryktbara namnet,
den speciella miljön och den trivsamma atmosfären. Sålunda kunde den provisoriska klubben hålla sina första
tre möten på Ofvandahls 3, 10 och 17 juni 1998. Redan vid denna första höstsammandragning den 17 augusti
hade klubben 30 medlemmar och vi beslöt att inte anta flera i denna första omgång.

Några intresserade att delta i styrelsearbetet samlades 1998-08-27 hemma hos Stefan Östergren i Nåntuna
för ett första konstituerande möte. Mötet utsåg till president Stefan Östergren, till inkommande president 
Märtha Henningsson, till sekreterare Björn Ericson, till skattmästare Per Knutson, till klubbmästare Lilian 
Fredriksson, till statistikansvarig Sofia Mikhail och till övriga styrelseledamöter Loth Hammar och Fredrik 
Sjöberg. En stadgekommitté utsågs och senare under hösten antogs klubbens stadgar.



Kö för att bli Uppsala-rotarian
Bengt Abrahamsson terapeut
Tomas Anfält bibliotekarie
Mats Axén bitr. jurist
Theo Blanco VD
Bengt Bolin advokat
Anders Enström vVD
Björn Ericson VD
Lilian Fredriksson adjunkt
Mehari Gebre-Medhin professor
Christina  Greko lab. veterinär
Loth Hammar  projektkoord.
Märtha Henningsson f d rektor
Radovan Hudeçek musikpedagog
Per Knutson områdeschef
Tania  Langerova avd. chef

Olle Larsten ekonomichef
Roger Lindvall avd. chef
Göte Mattsson VD
Sofia  Mikhail VD
Anders Norman VD
Bengt Olsen VD
Ali Rashidi avd. chef
Annika  Sjöberg delägare
Fredrik Sjöberg inf. konsult
Sven-Erik Svärd univ. lektor
Caj Söderberg VD
Perwall Thulin VD
Torbjörn Wennberg projektsekr.
Mats Åhlund chefsåklagare
Stefan Östergren konsult



Efternamn Förnamn Befattning Företag eller motsvarande
1. Abrahamsson Bengt psykoterapeut S:t Lukas i Uppsala
Anfält Tomas bibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek UU
Axén Mats bitr. jurist Advokaterna Hancock & Rehn 
Blanco Theo VD Blanco International
Bolin Bengt advokat Advokatfirman Lindahl
Enström Anders vice VD QD Utveckling AB
Ericson Björn VD Uppsala Logistik AB
2. Fredriksson Lilian adjunkt Regina Konsult AB
3. Gebre-Medhin Mehari professor Akademiska Sjukhuset
Greko Christina laboratorieveterinär Stat. Veterinärmedicinska Anstalt
Hammar Loth projektkoordnator Alba Uppsala
4. Henningsson Märtha f d rektor Pedawood Consulting
5. Hudeçek Radovan musikpedagog Musikskolan
Knutson Per områdeschef Luthagens KDF
Langerova Tania avdelningschef LundeQ Bokhandel
Larsten Olle ekonomichef Uppsala Energi
Lindvall Roger avd. chef Scandiakonsult AB
Mattsson Göte VD Industri Belos AB
Mikhail Sofia VD Sofi Textil
Norman Anders VD Advokatbolaget Anders Norman
Olsen Bengt VD FC Sweden AB
Rashidi Ali avdelningschef AB Upgårda
Sjöberg Annika delägare AFS Mediakonsult AB
Sjöberg Fredrik informationskonsult AFS Mediakonsult AB
6. Svärd Sven-Erik univ. lektor Statsvetenskapliga Institutionen UU
Söderberg Caj VD Accurat Information AB
Thulin Perwall VD Advisa Consulting AB
Wennberg Torbjörn projektsekreterare Skanska Bygg AB
Åhlund Mats chefsåklagare Åklagarmyndigheten i Sthlm
7. Östergren Stefan konsult Öpir ABTr
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Charterfesten januari 1999



Välkomsttal vid charterfesten
Rotaryvänner, vänner av Rotary, var välkomna,

till höglärda stadens tillskott av Rotaryklubbar.

Er närvaro glädjer och hedrar oss alla i klubben

tillönskas ni av oss alla en riktigt angenäm afton.

Från nord och syd är ni komna, från öst men ej väst.

Vänner vi se från den äldsta klubben och väl Carolina.

I vår krets ser vi tre guvernörer: båd’ regerande Göran,

x-et Nils-Johan och så Lars Linder från nittioett-
nittiotvå.

Ur Aros ryktbara Rotaryklubb är vi sprungna.

Förnämligare fadder ej finnes i Svithiod, i världen.

Av aros-ianer vi lärt äta frukost i arla morgonväkten,

Aros kamratliga anda vi ser som nå’t att ta efter. 

Lång var vår förlösning ur Rotarys malande kvarnar.

Distriktsguvernören Nils-Johan alltid oss manade

till nya tag mot hägrande målet – åttonde klubben i 
sta’n.

Genom guvernör Görans göranden står vi nu vid målet.

Men varför Linné någon frågar: varför en död biolog?

Som svar: linnéforskar’n Anfält först födde fröet.

Så kan höglärda staden bland sina Rotaryklubbar 

räkna en med namn av den kändaste sonen i riket.

Tre ting vi håller högt i vår klubb och tagit till hjärtat:
Det första är öppenhet mot var man och kvinna
Det andra är att kvinnor som likar ska delta
Det tredje att nya svenskar är särskilt välkomna.

Därför vi firar vår fest i den öppna Kristallen.
Därför är kvinnor väl räknade bland oss ikväll.
Därför finns folk från båd’ när och från fjärran,
månne båd’ Särkland och Blåland finnes hos oss.

Tanken som styr vår klubb från Paul Harris:
Genom att tjäna, vi vinner fred i vår värld.
Förståelse kommer ur människor möta och känna
genom att tjäna, kan vi nå ett gott resultat.

Står vi nu här efter att i ett år klappat på porten.
Lång blev vår väntan men just i denna minut,
kännes vårt arbete och heta längtan ljuvlig.
Nu när närmaste målet är nått ska vi njuta vår fest.



Tomas Anfält in memoriam



Vår egen logotyp
fick vi snart
och dess
upphov
var
Annika Sjöberg 



Stadgar antagna för
Uppsala Linné 
Rotaryklubb

under
hösten 1998



Vårt första
frukostställe
Ofvandahls
Hovkonditori



Snart flyttade ULRK till (förra klosettpalatset)

First Hotell Linné

Vi fick, till att börja med, hålla till i deras 
åttkantiga rum, som ligger på samma
plats och har samma form som den 
voljär Carl von Linné fick Uppsala 
universitets konsistorium att bygga åt 
hans fåglar på 1700-talet.



ROTARY
NÄTVERKET som hjälper

Rotarys slogan 
och
Fyrfrågeprovet





Polio Plus



Rotary-utställningen på Stadsbiblioteket
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PR-kommittén, gemensam för alla 
Uppsalas Rotaryklubbar har under flera år 
genomfört projektet Guldhjärtat. 

Priset går till ett företag i Uppsala som 
utöver sin kommersiella verksamhet har 
uträttat något humanitärt och 
behjärtansvärt. Företaget bestämmer i 
vilket av Rotarys projekt prispengarna ska 
gå till.



MultiKulti-fest



Skördefest



R O T A R
Y

Obetald reklam (PR) och främjande av kunskapen om Rotary



Peace Fellowships 17 okt 2012

Ansvariga i Rotary Inter-
national och distrikt 2350:
Steve Gunnarsson
Suzanne Brenning
John T Osterlund

Från välkomstmiddagen på 
Eklundshof



Fredsstipendiaterna



Krakow-besöket okt 2009



Återsamling efter resan

med guidad vandring

Genom Danmarks socken

och 1700-talsmiddag

i Nåntuna

Och året därpå  en vikingavandring till Kullings i Gamla Uppsala.



Rotarys ungdomsutbyte
Ettårsutbyte: Är du 15-17 år och vill vara utomlands 
ett helt år? Många ungdomar väljer varje år att åka 
som utbytesstudent med Rotary och tillbringa ett helt 
år utomlands. Som utbytesstudent bor du i familjer 
och går i motsvarande gymnasieskola. Du lär känna 
en ny kultur, får massor av nya vänner och lär dig ett 
språk. Din familj delar din erfarenhet genom att ta 
emot en utländsk utbytesstudent under samma tid 
som du är utomlands. Möjligheten är öppen för alla 
ungdomar i Sverige. Det är inget krav på medlemskap 
i Rotary.



GSE – Group Study Exchange



Rotaract
Rotaract är del av en global ansträngning 
att skapa internationellt samförstånd och 
fred i världen. Sedan starten 1968 har 
hundratusentals medlemmar från världen 
över engagerat sig i samhällsstödjande 
hjälpprojekt, utvecklats personligt och 
professionellt samt knutit vänskapsband 
över hela världen. Det finns idag över 9500 
Rotaractklubbar i mer än 178 länder. 
Tillsammans är vi ett globalt nätverk med 
ungefär 220 000 drivna medlemmar. 
Rotaract startades av Rotary International 
och medlemmarna är studenter med vitt 
skilda bakgrunder, erfarenheter och 
intressen i åldern 18 till 30 år, med vilja att 
bli framtidens ledare. Rotaract står för 
”Rotary in Action”. 

Rotaractklubbar
i Distrikt 2350:

Stockholm Djurgården
Uppsala

Stockholm Campus




