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Styrelse och funktioner  
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Sekreterare: Torbjörn Berg  

Skattmästare: Fredrik Alpin  
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Revisor: Lars-Åke Dahl  

Bitr revisor: Anders Uppfeldt  

  

Övriga funktioner  

IT, webb- och matrikelansvarig ClubRunner: Gösta Munktell  

IT, webb- och matrikelansvarig Rotary.org: Peter Eklund  

Programansvariga: Eva Nordin, Mats Åhlund, Annette Bergkvist 

Närvarorapportör: Anders Uppfeldt  

Yrkes- och samhällstjänst: Carola Helenius-Nilsson  

Yrkestjänst: Bo Johan Wigfeldt  

TRF ansvarig: Catharina Blom  

Arkivansvarig: Maria Bjersby Stenudd  

PR-ansvarig: Ulrica Segersten  

Polio Plus: Eva Nordin  

Kontaktperson Rotary Peace Center: Anna-Karin Höök Spector  

Ungdomsutbyte: Anders Enström  

Friendship Exchange: Anna Andlin Sobocki  

Redaktör ClubRunner: Eva Nordin  

  

Medlemmar  

Under verksamhetsåret har två medlemmar lämnat klubben på grund av transfer, Per  

Arenlid och Eva Ahlsten, och två medlemmar, Helene Persson och Roland Edvinsson, lämnar  

Rotary. Fyra nya medlemmar har rekryterats, Bo Johan Wigfeldt, Lars Björndahl, Annette 

Öqvist och Helena Eld. Målet var att rekrytera fyra nya medlemmar och samtidigt öka 

antalet. Så har inte skett då avgång och nytillkomna varit lika till antalet. Klubben har 

fortfarande 37 medlemmar, 19 kvinnor och 18 män, dvs 51% kvinnor och 49% män. Det finns 

en grupp under Gro Hansens ledning som arbetar med medlemsfrågor och för att få 

medlemmar att stanna och att rekrytera nya.  



Närvarofrekvensen har enligt registerna under året varit låg, 28%. Troligtvis är den högre då 

inte alla möten som klubbmedlemmarna deltar i har registrerats. Man kan dock konstatera 

att då klubben övergick till att bli en sk E-klubb under april 2020 har närvaron ökat markant.  

Antalet deltagare vid veckomötena har klart överstigit 50% och vid ett tillfälle deltog 28 

medlemmar, 76%.  

  

Ekonomisk redovisning   

Ingående belopp på bankkontot var 29 956,90 kr, utgående balans är 24 209,47 kr och årets 

resultat uppgår till -5 747,53 kr (Bil. 2 och Bil. 3). Medlemsavgiften har varit oförändrat 1500 

kronor.  

  

Veckomöten  

Veckomötena är grunden i klubbens verksamhet. Programkommittén har erbjudit föredrag 

med varierande, informativt och bildande innehåll, där externa föreläsare har dominerat. 

Föredragshållare erhåller ett certifikat för utrotning av polio. Det motsvarar 20 vaccinerade 

barn och i och med det så bidrar Bill&Melinda Gates Foundation med ytterligare 40 

vaccinationer. Höstterminens program avslutades med en julfrukost på Uppsala slott, i 

Vasasalen, dit även övriga klubbmedlemmar med gäster inbjöds. Cajsas kök stod för gröt och 

smörgås och viss kritik riktades mot organisationen av mathållningen. Julsånger sjöngs under 

ledning av Stefan Parkman, Uppsala RK, till ackompanjemang av Robert Sund. I julfrukosten 

deltog 81 personer.  

  

På grund av coronapandemin valde styrelsen att ställa in de fysiska mötena from den 16 

mars och tom 6 april. Det blev därmed fyra veckomöten som blev inställda och måndagen 

den 20 april upptogs verksamheten via webben med programmet Zoom. Några medlemmar 

var skeptiska till att klubbens möten skulle ske på detta sätt men närvarofrekvensen har ökat 

markant. Dessutom har föreläsare som inte varit fysiskt närvarande i Uppsala kunnat delta. 

Sammanfattningsvis kan man säga att klubben har anpassat sig väl till de rådande 

förhållanden som gäller men ser naturligtvis fram emot normala förhållanden.  

  

Vinlotteriet har varit inkomstbringande och även då klubbens möten har skett via webben 

kom det att fungera. Vinnaren av veckans lotteri fick då på egen hand gå och köpa sitt vin 

och fick mot kvitto tillbaka utlagd summa. Ansvariga för vinlotteriet har varit Elisabeth 

Wendschlag och Anders Engström samt under webmötena Peter Eklund. Intäkterna från 

vinlotteriet har gått till Röda Korsets och Aktiv Ungdoms aktivitet ”Sommarkul i Gottsunda 

och Sävja”.  

  

Efter de flesta veckomötena har gästvärden skrivit ett referat. Presidenten har under året 

också skickat ut information till medlemmarna och vissa möten som har skett via Zoom har 

spelats in.  

  

Klubbtjänst  

Skördefest  
Året inleddes den 28 augusti med en skördefest som firades hemma hos Lotta och Anders 

Enström. 21 deltagare bjöd på en stor variation av medplockade godbitar. Festen avslutades 



med en auktion där föremålen som auktionerades ut var skänkta av gästerna. 34 objekt gick 

under klubban och behållningen blev 1840 kronor.   
  

Studiebesök Ångströmlaboratoriet  
Den 25 november arrangerade Gro Hansen ett studiebesök på Ångströmlaboratoriet. Ett tiotal 

medlemmar deltog och fick titta in till verksamheten som sysslar med kol och 

partikelacceleratorer för åldersbestämningar av olika typer av föremål. Man fick också 

visning av Freia-labbets KRYO-centrum, där man producerar och distribuerar flytande helium 

och flytande kväve för forskning vid universitetet. Besöket avslutades med After Work på 

Hörnan.  
  

Konstvandring   
Under våren försvårade Coronaviruset möjligheterna att träffas fysiskt. Den 12 maj samlades 

dock sju medlemmar och två gäster för att utomhus ta del av Uppsalas offentliga konst. Under 

vandringen fick vi ta del av några utvalda verk som många av oss passerar varje dag men 

kanske inte vet så mycket om. Anna Ehn från kulturförvaltningen berättade engagerat om de 

olika konstverken och orsaken till deras placering och inramning. En inspirerande promenad 

kring biblioteket, slottet och domkyrkan.  
  

Klubbsamråd  

Under året har 5 klubbsamråd, 26 augusti, 24 september, 21 oktober, 10 februari och 25 

maj, arrangerats och ett planerat, 16 mars, blev inställt då de fysiska mötena upphörde. Det 

mötet som skedde den 24 september var ett sk utökat och hölls på Träffpunkten Storgatan 

11 på kvällstid.  

  

Mycket diskussion har skett om klubbens inriktning och allmän rotariana.  

  

Styrelsearbete och presidentsamråd  

Styrelsen har haft fem ordinarie sammanträden samtliga är protokollförda och justerade. 

Protokollen finns publicerade på vår sida allt i enlighet med instruktioner att styrelsens 

protokoll ska vara publicerade inom 60 dagar. Mötena har ägt rum hemma hos två 

ledamöter, ett har ägt rum på en arbetsplats och två har skett via Zoom. Vid de fysiska 

mötena har det bjudits på god mat/dryck och detta leder ofta till konstruktiva diskussioner.  

  

Peter Eklund har deltagit i presidentsamråden som skett den 5 september, 22 oktober, 5 

december, 30 januari, 12 mars och 19 maj. Vid ett flertal tillfällen har Eklund väckt frågan om 

hur överskottet från Poliopluskonserten hanteras. Det har framkommit att överskottet 

skickas via insamlingsstiftelsen Rotary Hjälper men ingen har kunnat redogöra för hur 

mycket av överskottet som använts för denna stiftelses administration.  

Vidare har klubben verkat för att arrangerande klubbar av konserten ska betala avgift per 

capita istället för baserat per klubb. Klubben har bidragit med 3000 kronor och övriga 

klubbar med 5000 kronor. Med per capitabetalning skulle detta innebära att intäkterna från 

konserten skulle öka.  

  



TRF kommitté  

En TRF kommitté har varit verksam inom klubben. Denna har bestått av Catharina Blom, 

Roland Edvinsson, Lars-Åke Dahl, Carola Helenius-Nilsson och Peter Eklund.  

 

Klubben har för första gången nått TRF:s mål om insamling av 100 USD/medlem och år. 

Resultatet blev 102 USD och därmed blev vi en av två klubbar i distriktet som nådde detta 

mål. 

Klubben har skänkt pengar till EndPolioNow genom den årligen återkommande konserten i 

Missionskyrkan samt genom intäkterna från skördefestens auktion. Klubben har i 

presidentsamråden verkat för att man ska erlägga avgift i enlighet med per capita istället för 

samma belopp från samtliga klubbar. Om man erlägger per capita så skulle den totala 

insamlade summan bli högre.  Samtidigt kan man konstatera att klubben har nått målet om 

att bidra till TRF:s EndPolioNow med minst 1500 USD. 

 

Yrkes- och samhällstjänst  

-Yrkestjänst uppmanar alla rotarianer att arbeta med integritet och att bidra med sin 

expertis för att göra något åt problem och behov i samhället.   

- Samhällstjänst uppmuntrar alla rotarianer att hitta sätt att förbättra livskvaliteten för 

människor i deras samhällen och att ta hänsyn till allmänhetens bästa.   

Vår klubb nyttjar det stora nätverk som finns bland medlemmarna och fungerar som 

mentorer i olika sammanhang.  

Samhällstjänsten samarbetar med övriga klubbar i Uppsala om utflykter arrangerade av Röda 

Korset till Tom Tits i Södertälje och Parken Zoo i Eskilstuna. Under innevarande år kom 

endast utflykten till Tom Tits att genomföras av förklarliga skäl. Syftet är att erbjuda 

nyanlända barn med familj från Gottsunda en utflykt och en upplevelse som annars inte 

hade varit ekonomisk möjlig. Denna gång deltog även barn från Knivsta.  

  

From 16 mars delades den dubbla funktionen så nu finns det två kommittéer inom klubben. 

11 maj hölls ett gemensamt möte med olika företrädare från Uppsalaklubbarna för att gå 

igenom historiken kring yrkestjänst/yrkesmentorer. 25 maj hölls det första mötet med 

enbart yrkestjänsten för att planera kommande projekt.  

  

Intäkterna från vinlotteriet har också detta år gått till att stödja Röda Korsets och Aktiv 

Ungdoms projekt ”Sommarkul i Gottsunda och Sävja”.   

  

Internationell tjänst  

Tillsammans med 15 andra Rotaryklubbar deltar klubben i att stödja den ideella föreningen 

Mutomoprojekten. För att förse Kyatune Special School med färskt vatten har det planerats 

för en global grant-ansökan hos The Rotary Foundation (TRF). Planeringen hade kommit 

långt då det visade sig att vald värdklubb i Kenya, RC of Machakos, inte var kvalificerade att 

delta. Projektet har därför fördröjts men en ny värdklubb har hittats och detta har gjorts i RC 

of Kitengela.  

  



Ungdomstjänst  

Klubben stödde en deltagare, Alexander Maxia, i hans deltagande i Rotary Youth Leadership 

Award (RYLA) i september i Gdansk. Annette Bergqvist har fungerat som mentor och Maxia 

besökte klubben i juni. Någon kandidat har inte anmälts till kommande års RYLA pga 

osäkerheten om det skulle kunna genomföras över huvud taget. Ambitionen är istället att till 

nästa år erbjuda två kandidater deltagande om det är så möjligt.  

 

Klubben deltar inte i det ett-åriga skolutbytet då organisationen för detta upplevs vara 

bristfällig. Ej heller uppfylls Rotary Internationals krav om ansvar för denna verksamhet.  

Klubben har tillsammans med distrikt 2231 (Polen) ansvarat för en New Generation Service 

Exchange (NGSE). Den unga dirigenten Magdalena Pawlisz från Gdansk praktiserade under 

en tremånaders period vid Göteborgsoperan. 

  

Rotary Peace Center och Rotary Peace Fellows  

Uppsalaklubbarna är fortsatt engagerade i Rotary Peace Center (RPC) vid Uppsala 

universitet. Inom klubben finns fem värdfamiljer för årskullen 2018-2020.  

  

District 2350  

Presidenten deltog i PETS utbildning i mars 2019. Klubbens Eva Ahlsten, som övergått till 

Uppsala RK, och Arne Sandemo (--2020-01-07), Uppsala RK, har varit assisterande 

guvernörer. Eva har också varit distriktssekreterare. Anders Johansson, Stockholm  

Djurgården RK, var guvernör och han besökte klubben den 9 september. En av frågorna som 

behandlades var avgiftens storlek till Svensk Rotary Service (SRS) då klubben valt att använda 

ClubRunner. Men något svar erhölls ej på detta. Klubben kom därför att under året betala 

full avgift till SRS utan att kunna nyttja det IT system som SRS tillhandahåller.  

Peter Eklund var ordförande för internationell tjänst, District International Service Chair 

(DISC), och för Rotary Friendship Exchange (RFE).  

  

Paul Harris Fellows, PHF  

Vid presidentskiftet den 15 juni delades PHF ut av klubben enligt följande:  

Gösta Munktell, PHF+2  

Anna Karin Höök Spector PHF+1  

Eva Nordin, PHF  

Lars-Åke Dahl, PHF  

Ulrica Ståhl, PHF+1  

  

Peter Eklund fick motta PHF+8 från TRF.  

  

  

  

Peter Eklund   

  

Birgitta Meurling  Annette Bergkvist  

Torbjörn Bergh  

  

Fredrik Alpin   Lotta Enström  



Catharina Blom  Eva Nordin    Carola Helenius-Nilsson  

  

  

     

  

  

  

   


