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Inledning 

Malmö Rotaryklubb – 90 år november 2018 

Malmö Rotaryklubbs konstituerande möte ägde rum den 15/11 1928.  

Meningen med denna minnesskrift är att komplettera tidigare skrift, ”Malmö Rotaryklubb 

75 år”, med det som skett sedan den togs fram. Dessutom för att ge en hjälp för det som 

vi hoppas skall skrivas vid vårt 100 årsjubileum 2028. 

Klubbens presidenter under perioden 2002 – 2018 berättar om sina upplevelser under 

President året. Vidare sammanfattas viktiga steg i klubbens utveckling under perioden 

samt våra gemensamma värderingar och kultur beskrivs. 

Grundtanken med Rotary, som ett yrkesnätverk, är att klubben skall avspegla vår 

stad Malmö. Jag vill påstå att det gör Malmö Rotaryklubb. Vårt akademikerprojekt 

är ett bra exempel på en lyckad integration. 

Klubbens hedersmedlem och verklige stöttepelare Gunnar Silverberg kommer 

till orda under rubriken ”I huvudet på en klubbmästare”. 

Malmö Rotaryklubbs stiftelse och kulturpris samt vårt akademikerprojekt finns även 

beskrivet I denna minnesskrift. 

Vad gäller inriktningen på mitt President år skall ni inte förvänta er några större förändringar. 

Jag kommer att slå vakt om våra traditioner och vår historia och arbeta långsiktigt med kontinuitet. 

En stor utmaning för Malmö Rotaryklubb, likväl som för övriga klubbar, är medlemsrekrytering. 

Styrelsen kommer intensivt att arbeta med bl.a denna fråga. 

Trevlig läsning. 

Malmö i november 2018 

Måns Paulson 
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Malmö Rotaryklubbs utveckling från 2002 till 2018! 

 
- Våra gemensamma värderingar och vår kultur  

 
- Malmö Rotaryklubb fungerar efter Rotary´s grundläggande principer, omsorgsfullt och 

pietetsfullt anpassade till vår tids krav och utmaningar. Medlemmarna är en del av Rotary´s 
yrkesnätverk och vi ser det som viktigt att hela tiden bevaka och bevara Rotary´s 
grundtankar.  

- Malmö Rotaryklubb är stadens första klubb grundad 1928. Klubbens verksamhet skall alltid 
ligga i framkant av utvecklingen av Rotary´s verksamhet. Vi har runt 100 medlemmar och 
detta skall förbli vårt riktmärke.  

- Vår verksamhet utgår från Paul Harris enkla och raka budskap ” Service Above Self ” och hans 
geniala idé att genom ett för medlemmarna fördelaktigt yrkesnätverk bidraga till det 
närliggande samhällets utveckling genom sociala projekt. Vi har klubben i centrum i allt vi 
gör. Klubben har högsta prioritet. 

- Våra medlemmar skall ha erfarenhet av eller bedömmas vara på väg att få framskjutande 
positioner i Malmö´s och Skånes näringsliv. Detta kombinerat med ett starkt intresse för 
Rotary och goda personliga egenskaper är grunden för ett medlemskap. Med detta 
grundkapital kan vi fungera väl som yrkesnätverk och attrahera nya engagerade medlemmar. 

- Medlemmarna skall aktivt deltaga i klubbens verksamhet och ha en god närvaro vid våra 
veckomöten eller besöka andra klubbar. Genom att lära känna varandra, lägger vi grunden 
till ett gott kamratskap. Våra möten är navet i Rotary´s hjul. 

- För att inbjuda till en god närvaro, skall vår programverksamhet vara på allra högsta nivå. 
Nya medlemmar skall så snart som möjligt hålla sina egoföredrag.  

- Vi skall utnyttja varandra för att utveckla våra professionella verksamheter i yrkesnätverket. 
Vi bryr oss om varandra och skall ge varandra stöd i livets olika skeden. Medlemskap betyder 
lika mycket under den yrkesverksamt aktiva tiden som senare i livet. 

- Klubbens målsättning är att bidraga till Rotary´s internationella hjälpverksamhet. Men vi skall 
som klubb framförallt vara socialt aktiva i vårt närområde och engagera våra medlemmar i 
detta arbete. Alla våra projekt skall vara klart definierade vad gäller tid och resurser. Projekt 
skall vara begränsade i tid. 
 

- Viktiga steg i utvecklingen från 2002-2018 
 

- Klubben har fått en ökad andel kvinnliga medlemmar. 
- Klubben har sänkt medelåldern för medlemmarna. 
- Klubben har fått medlemmar med invandrarbakgrund. 
- Klubben är stor bidragsgivare till Rotary Läkarbank varje år. 
- Klubben har utbyte med vår Vänklubb i Köpenhamn. 
- Klubben är aktiv med integration av akademiker med invandrarbakgrund. 
- Klubben´s Stiftelse delar varje år ut stipendier till duktiga och hårt arbetande elever på 

Malmö högstadium. 
- Klubben delar ut ett Kulturpris.  
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- Klubben för ett aktivt arbete med att rekrytera nya lämpliga medlemmar. 
- Klubbens målsättning är att snarast engagera nya medlemmar i vår verksamhet. 
- Vid sidan av styrelsens arbete, finns ett starkt och aktivt intresse bland flera medlemmar att 

diskutera klubbens utveckling tillsammans med Presidenten. Detta är en viktig del av 
klubbens Kaizen-verksamhet. 
 
vid pennan 
Magnus Sjölin 
 

Våra	presidenter	berättar	

	
2002-2003 Carl-Johan Lindblad   

När blev du medlem i Rotary: 

Jag blev medlem i Malmö Rotary Klubb 1990. När jag var 
doktorand vid UC Berkeley var jag akademikeradept mellan 
1966-71 i North Oakland Rotary Club. 

Varför Rotary? 

Jag är en omtänksam människa – Rotarys budskap att tjäna var 
avgörande. 

Vad står Rotary för för dig? 

Att få träffa vänner som alla har en yrkeskunskap, som gjort 
dem till ledande och framgångsrika. 

Vad ger medlemskapet i Rotary dig personligen? 

En längtan att träffas och umgås, att utbyta tankar och glädje. 

Viktiga frågor under ditt presidentår? 

Under mitt presidentår var det om vi skulle gå med i Euron. 

Intressanta gäster/talare under ditt presidentår? 

Bland mina intressanta gäster fanns Marie Wallenberg, Michael Treschow och Jacob Wallenberg. 

Spännande möten? 

Marie Wallenberg berättade om Lundsbergs skola, Michael Treschow om sina uppdrag som 
styrelseordförande och Jacob Wallenberg om varför vi skulle gå med i Euron. 
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Minnesvärda och/eller betydelsefulla projekt? 

 Vi startade Akademikerprojektet dvs att matcha unga akademiker med våra yrkeskunniga 
medlemmar, så att de kunde få möjlighet att matcha sin utbildning med ett yrke i Sverige. 

Vad har varit roligast?    

Det roligaste var att jag blev omvald till sekreterare i klubben 3 år i följd.              

	

2003-2004 Thomas Hain 

När blev du medlem i Rotary?  

Jag blev medlem i Malmö Rotary Klubb 1986 

Vad står Rotary för för dig? 

Rotary står för mig för gemenskap, samhörighet och att 
främja internationellt samförstånd och fred genom ett 
världsomfattande kamratskap. 

Viktiga frågor under ditt presidentår: 

Mottot under mitt presidentår 2003-2004 var ”Lend a hand” – 
ett synnerligen välformulerat motto sett i perspektiv på de 
umbäranden och svält som pågick och pågår världen runt och 
som tyvärr ständigt tycks eskalera. 

Med detta motto ville jag framhålla följande fyra tjänstegrenar under mitt presidentår: 
Samhällstjänsten, Klubbtjänsten, Yrkestjänsten och slutligen Internationell tjänst. 

Vad minns du mest? 

Att få presidera vid 75-års jubileet under pompa och ståt i såväl Landstingssalen som i Knutsalen var 
en oförglömlig upplevelse och känsla. 

Spännande möten? 

Att få två ledargestalter inom svenskt näringsliv som Jacob Wallenberg och Michael Treschow som 
föredragshållare där Jacob talade om EMU och Michael om svensk industris konkonkurrenskraft visar 
med all tydlighet på den lyskraft och dragningskraft som vår fina gamla klubb utstrålar.  

Något speciellt du vill lyfta fram? 

Vill avslutningsvis lyfta fram Sven Olof Arlebäcks bok Malmö Rotaryklubb 75 år som en fascinerande 
skildring av vår klubb och dess fantastiska presidenter. 
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2004-2005 Sixten Nordström 

När blev du medlem i Rotary? 

Blev medlem 1996, införd av min klasskamrat från 
Latinskolan1948 Rolf Hedberg. 

Varför Rotary? 

Blev medlem efter att ha gästat klubben ett par gånger först 
och då upptäckt vilken trevlig samling människor det var och 
vilka saker i samhället man stödde och verkade för. 

 Vad står Rotary för för dig? 

Främst för mig står vår klubbs engagemang för att hjälpa till 
att utrota sjukdomar i världen, samt idag det fantastiska projekt vi har i det akademiska projektet. 

Intressanta gäster/talare under ditt presidentår: 

Det första mina Rotary-kamrater fick uppleva med mig som president var att jag vid installationen 
som president medförde Elinor Fryklund som gäst – och sångerska. Det var för övrigt ofta under 
presidentåret som jag bjöd på musikaliska överraskningar, vilket ju är oförskämt lätt, när man som 
jag då var utbildningschef på Musikhögskolan med 500 kapabla musiker och sångare. 

Det blev en del intressanta gästföreläsare under året: t.ex. kom Björn Ranelid, vår stora kvinnliga 
dirigent den 88-åriga Ortrud Mann, kulturdirektören Bengt Hall, violinisten Alexandra Hjortswang 
med stråkkvartett och veckan efter var det dags för Ilmar Reepalu.  

Spännande möten? 

Minnesvärda möten var de i Köpenhamn med Rotary-klubben där, mötena ägde rum på Svenska 
Ambassaden. Mötet hos klubben innebar lunch med, för de som ville, sillbord med öl och snaps, flera 
huvudrätter att välja mellan, liksom att man kunde välja vinsort. Jag tänker på när de kommer till oss 
och ser våra vattenflaskor… 

Vid Distriktskonferensen i Alnarp 21-22 maj svarade vår klubb för all underhållning, vilket innebar att 
jag förutom att jag spelade cocktail-musik i anslutning till middagen också senare ackompanjerade 
Elinor Fryklund, sång, Jörgen Tånnander, flöjt, och Alexandra Hjortswang, violin. 

Annars innebar året en massa arbete utanför klubben. Tillsammans med Göran Iveberg och Sven Olof 
Isaksson utsågs jag att förbereda och anordna de tre Nobel-middagar, som skulle arrangeras i 
samband med Rotarys 100-års jubileum. Rådhusets paradsal Knutssalen var fylld till 
bristningsgränsen alla tre kvällarna och bjöd förutom på utsökt mat och härliga drycker också på ett 
stort antal uppträdanden, vilka kulminerade med att Lunds studentsångare marscherade in. Mest 
uppskattade inslaget under kvällen: att vi lärde alla utländska gäster hur man gör i Sverige när man 
dricker vid en fest: tittar medgästerna i ögonen, säger skål, dricker, tittar de övriga åter i ögonen 
samt sätter ner glaset. Oj, vad det övades vid borden under kvällen! 
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Den 29 maj 2005 slutade mitt presidentår, kvällen innan samlades hela styrelsen hos mig i Skanör för 
en avslutande måltid på ett synnerligen intressant, spännande, givande och roligt presidentår.  

 

2005-2006 Sverker Erlandsson                                                                  

Jag har varit medlem i Rotary sedan 1969, ett medlemskap som gett mig 
nya värdefulla kontakter på de platser jag bott.   

Under min period som President i Malmö hölls Rotary International 
Convention i Köpenhamn 11–14/6 2006. Temat var ” Bridging The World”, 
för att påminna oss om att Malmö och Köpenhamn för inte så länge sedan 
hade fått en fast förbindelse med Öresundsbron. Detta konvent ledde till 
att vi redan året innan skrivit ett vänskapsavtal med våra Rotary-vänner i 
Köpenhamn – för att genomföra det krävdes ett nära samarbete mellan klubbarna i Malmö och 
Köpenhamn. Bland annat höll vi i Malmö tre Nobelmiddagar.  

Men för vår del var huvudpunkten, och det som krävde mest arbete och planering, en fantastisk 
middag på familjen Wehtjes gods Rydsgård. Det var för våra internationella gäster en höjdpunkt på 
besöket. Gästerna kom med bussar från Köpenhamn och tillsammans var vi cirka två hundra 
personer som deltog. 

Ett särskilt minnesvärt lunchmöte under mitt år som president var en diskussion mellan rektorn på 
Sveriges Lantbruksuniversitet i Ulltuna, Mårten Carlsson och hans svåger Torsten Andersson, tidigare 
VD för LRF, som tillsammans drev en mjölkgård på Bjärehalvön och hade mycket insiktsfulla och 
personliga åsikter om lantbruket och dess framtid. 

Två år före mitt år som president drog jag i klubben igång Akademikerprojektet där vi bjöd in 
nyanlända svenskar att delta i klubbens luncher under ett halvår och samtidigt få varsin mentor för 
att underlätta för dem att komma in i det svenska samhället. Jag var mentor för en apotekare från 
Bagdad och han och hans familj har blivit vänner för livet.  

 

2006-2007 Valdemar Kuuttanen                                       

Efter Rotary Convention i Malmö/Köpenhamn 2006, som 
engagerat många av våra klubbmedlemmar gällde nu att hålla 
ångan uppe och ta vara på den energi som skapats. Styrelsen 
beslutade därför att skapa ett programutbud med inriktning på 
medlemsnyttan och som kunde samla medlemmarnas intresse 
kring ett spännande utbud och aktiviteter. Detta kunde bara ske 
genom att lyssna till medlemmarnas egna önskemål. Att döma av 
en omfattande klubbenkät, som engagerade och besvarades av i 
det närmaste alla klubbmedlemmar, visade det sig att flertalet 
medlemmar föredrog ett programutbud som behandlade 
näringslivsfrågor. Högt upp på önskelistan stod även 



8 
 

livsstilsinriktade program och företagsbesök. Styrelsen lade ner mycket energi på att utforma ett 
programutbud enligt önskemålen, varav följande kan nämnas: 

Näringsliv:  Percy Nilsson, lokal entreprenör och utformare av ”det nya Malmö” 

Livsstil:  Gert Wingård, arkitekt, föregångare och förkämpe för vår tids krav på boende, har fått  
fem Kasper Salin-pris, vilket är fler än någon annan svensk arkitekt 

Gastronomi:  Per-Olof Hegg och Rikard Nilsson, den tekniske kocken, emulsion och representanter 
för modern gastronomi 

Medlemsnytta: Kjell Johansson, undervisade äldre medlemmar i datakunskap i Skanskas lokaler i 
Malmö 

Styrelsen: Insamling av spännande hantverk, konst m.m. för gemensam auktion till förmån för 
Apelgårdsskolan, Rosengård, en problemfylld skola i Malmö. Utfallet av auktionen tilldelades en klass 
för uppmuntrande, gemensamma aktiviteter 

Stefan Lindvall, auktionsförrättare på Ellinge Slott 

Sixten Nordström, musikunderhållare och estradör på Ellinge Slott 

George Bergengren, filantrop som ansåg att klubben skulle ägna sig åt att konsumera ”anständiga” 
drycker vid sina sammankomster och av den anledningen skänkte ett avsevärt belopp för anskaffning 
av såväl vita som röda kvalitetsdrycker att avnjutas vid veckomötena. 

Mitt stora tack till alla som medverkade till att göra detta verksamhetsår fyllt med aktiviteter. 

 

2007-2008 Ann-Lis Palmqvist  

År 2001 äntrade jag Malmö Rotaryklubb. 
Jag kunde inte motstå den fantastiskt fina stämning som mötte 
mig. 
2007 tog jag på mig uppgiften att vara klubbens president. 
Under detta år fick jag komma in i den inre strukturen. 
På olika sätt få verka konkret för fred och förståelse lokalt 
nationellt och internationellt. 
Dessa lokala projekt fortsätter än idag. 
 
Det mest spännande under mitt år som president var alla möten 
med stora och små människor i olika sammanhang som gavs 
under året. 
Tiden går fort när man har roligt och så var mitt år slut 
Livet är en ständig rörelse framåt med förändringar och 
förbättringar 
Så är det i Malmö Rotaryklubb också, ständiga förändringar och förbättringar 
Varje President har sina visioner och sätter sin speciella prägling på klubben. 
Från att ha varit två kvinnor i klubben är vi nu många. 
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2008-2009 Erling Karlström (genom Karl-Erik Grevendahl) 

När blev du medlem i Rotary?  

1988  

Intressanta gäster/talare under ditt presidentår? 

Här kommer ett axplock av intressanta möten i vår klubb: 
Patrik Lindell, evenemangschef för Swedbank Stadion i Malmö, höll föredrag om Swedbank Stadion  
Den stora drömmen. Malmö FFs nya stadion stod klar i april 2009. U 21 EM hölls i Malmö under 2009. 
 
Caroline Ullman-Hammer, VD Öresundsbrokonsortiet: Öresundsbrons påverkan på regionens sett i 
backspegeln och in i framtiden. Öresundsbron öppnades år 2000. I avtalet som tecknats mellan 
Sverige och Danmark står det tydligt att bron ska gagna Öresundsregionen. Öresundsbrokonsortiets 
vision är att Öresundsregionen ska vara en attraktiv plats att leva i och arbeta på samt att besöka. 
Affärsidén säger att dagligen ska det byggas broar ekonomiskt, kulturellt och mentalt. 
 
Traditionsenligt hölls i december en samlingsstund för eftertanke inför helgen i Sjömanskyrkan. Vår 
medlem Sjömansprästen Jan Bergendorf ledde samlingsstunden. Musik framfördes av Niklas Fredin 
och Sixten Nordström, som även ackompanjerade Ulla Venkat. Samlingsstunden efterföljdes av en 
likaså traditionell jullunch. 
 
Vi fick lyssna till ett inspirerande föredrag Mind your manners av vår numera egna medlem Maria 
Pedersen, Aktivt Språk C&M. Manners betyder beteende. Maria som kommer från England använder 
samma språk som man gör i USA och andra delar i världen, men det innebär inte att man har samma 
kultur. Britter är allergiska mot allvar, drottningen undantagen. Politiker, som inte använder humorn 
som vapen i argumentationen vinner oftast inte folkets gillande. Britter hatar tystnaden, vi använder 
förnamn och skakar hand endast första gången man träffas eller om man inte träffats på länge. I 
samband med affärsavtal är man mycket resultatorienterade. Först måste man bryta isen genom 
socialt prat. När detta är gjort kan man ta av sig kavajen för att göra upp. 
 
I början av 2009 inleddes den 10:e terminen av Öppna dörrar med nya adepter. Totalt har 27 av våra 
medlemmar varit mentorer. Genom detta uppdrag har vi kunnat slussa in nyanlända invandrare med 
akademisk bakgrund till goda kontakter inom näringsliv och samhälle. Adepterna, som varit i Sverige 
kortare tid än 1 år, överraskade de närvarande genom att prata mycket bra svenska. 
 
Spännande möten? 
 
Malmö Rotaryklubb gästades av våra danska vänner från Köpenhamns Rotaryklubb. På 
programmet fanns allt från allsång ledd utav vår medlem Sixten Nordström, trolleri av Ulf Mörling 
samt föredrag av Ove Agrelin om Freden i Roskilde 1658. 
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2009-2010 John Helgesson  
  

När blev du medlem I Rotary?’ 
Februari 1988 
 
Varför Rotary? 
Sökte det bästa yrkesnätverket 
 
Vad står Rotary för för dig? 
Service above self 
 
Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen? 
Bra föredrag i livets universitet  
Kamratskap 
Nätverk lokalt och globalt 
 
Viktiga frågor under ditt presidentår? 
Modernisera stadgarna 
Utseende av hedersmedlemmar 
 
Intressanta gäster / talare under ditt presidentår? 
Wilhelm Pieplow, Restaurang Årstiderna: Att driva en lyxkrog 
Björn Sederblad, vd Skånemejerier: Hur man får konsumenterna med sig 
Thomas Frostberg, ekonomisk krönikör Sydsvenskan: Trendspaning från Silicon Valley 
Anders Krüger, Konsthögskolan: Har konsten total frihet 
Hans Möller, vd Ideon: Ideon Science Park och ESS sätter Lund och Skåne på världskartan. 
Gunnar Ekberg, fd agent: Talar om sin bok ”De skall ju ändå dö – tio år i svensk underrättelsetjänst”. 
Håkan Jeppsson, vd Inwido: Inwido en stor byggmaterialproducent 
Christer Priwe, Tandläkarhögskolan: Projektet ”Tandvård för hemlösa” 
Kristian Gerner, professor: Ryssland igår, idag och imorgon 
Björn Almér, vd Barista fair trade: Etik inte bara en ”möjlighet” utan en överlevnadsfaktor 
Med flera… 
 
Spännande möten? 
Hans Barnekow som talade om Rikssprängningen. Sverige förlorade Finland för 200 år sedan 
Sill och snapsprovning I regi Skånska Sillaacademien med presilldenten Carl Sonesson  
 
Minnesvärda och/eller betydelsefulla projekt? 
a) Utseende av hedersmedlemmar. Först Urban Wehtje, som inte visste om han utsetts och sedan 

Birger Håstadius, som fick utmärkelsen på sin dödsbädd. Bengt Lindgren och Kjell Magnusson var 
värdiga och nästan alltid 100%-närvarande medlemmar. 

b) Gemensamt med Rotary Limhamn drevs projektet tandvård för hemlösa. Tandläkare Priwe 
berättade detaljerat om hur det gick till. 

c) Ett spirande samarbete med Köbenhavns Rotaryklubb havererade när vi skulle bidra till att fylla en 
container med begagnade leksaker avsedda skickas till södra Afrika. 

 
Hände det något speciellt I omvärlden som påverkade ditt arbete som president och Rotary? 
Den 12 januari 2010 inträffade en för Haiti förödande jordbävning. Klubben bidrog med en 
shelterbox I RI:s regi 
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Vad minns du mest? 
En härlig känsla av hur roligt det var att vara president på riktigt 
 
Vad var roligast? 
Att få tacka föredragshållarna med en flaska Malmö Akvavit. 
Detta var så uppskattat att ryktet om detta hade nått en fördragshållare, som var så orolig för att jag 
skulle glömma överlämna påsen med ett tack. 
 
Något du speciellt vill lyfta fram? 
a) Vikten av att vi som klubb har en relation till RI som en franchisetagare. 
Med det följer skyldigheten att följa dels våra egna stadgar med även RI:s grundlag, som utgör lägsta 
krav på vad vi måste uppfylla. 
b) Vilket innebär att vi inte devalverar kravet på att medlemmarna skall vara ledande företrädare för 
sin yrkeskategori. Hellre kvalitet än kvantitet. 
 
Annat? 
Rotaryklubbarna I Malmö hade ett gemensamt kansli med anställd sekreterare. 
Ett minskande medlemsantal I hela Malmö gjorde att kostaden för kansliet kom att, utslaget på alla 
medlemmarna, riskera gå från 1/3 till hälften av medlemsavgiften. 
Detta blev en ohållbar situation. Lottning bland klubbarna föll ut så att det blev vår klubb och jag som 
fick ta ordförandeskapet och driva igenom avvecklingen. Påföljande år då jag fullföljt nedläggningen 
återstod nästan 200.000, som skänktes till Rotarys Läkarbank. 

 
 

2010-2011 Lars Frithiof   

När blev du medlem I Rotary? 
Medlem 2 ggr, 1995 till 1998 då jag blev vd i Sydkraft AB och 
inte kunde hålla närvarofrekvensen och beslöt att gå ur. Sedan 
åter i klubben 2005. 
 
Varför Rotary? 
Rotarys motto ”Tjänandet är organisationens främsta mål – i 
det egna samhället, på arbetsplatsen och i världen” tycker jag 
är universellt och alltid lika aktuellt. 
 
Vad står Rotary för för dig? 
Det som är positivt är att människor är mer och mer benägna 
att hjälpa till och stödja de som av olika anledningar har det 
svårt, det gäller att någon kanaliserar denna hjälp och där fyller Rotary en funktion. 
 
Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen? 
En regelbunden samvaro med personer som är samhällsengagerade. 
 
Viktiga frågor under ditt presidentår? 
Mina mål var:   

- att vi skall ta in 10 energirika medlemmar, önskvärt med kvinnor och                   
invandrare                         

- en bra programverksamhet som skall prioritera omvärldsfrågor  
- ett fåtal och rätt valda sociala projekt, som ger Malmö Rotaryklubb ökat anseende och 

attraherar intressanta medlemmar. 
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- bli bättre på att informationen sprids av vad vi gör. 
 
Minnesvärda och eller betydelsefulla projekt? 
Vid årsmötet den 17 november 2010 beslutat utse Gunnar Silverberg till Hedersmedlem i Malmö 
Rotaryklubb. 
 
Hände det något speciellt I omvärlden som påverkade ditt arbete som president och Rotary? 
Iphone eller smartphones var nya och sociala medier var i sin linda och detta var viktigt att försöka 
förstå kraften av, och sydeuropas ekonomiska kris är två exempel på varför jag ville fokusera på 
omvärldsfrågor för dessa kommer förr eller senare att påverka oss alla, jmf.  0% räntan idag 
 
Vad minns du mest? 
Sammantaget ett intensivt år och att man lärde känna medlemmarna på ett sätt som man inte gör 
om man inte engagerar sig i olika uppdrag i vår klubb. 
 
Vad var roligast? 
Med anledning av Jussi Björlings 100 årsdag beslöt styrelsen i Malmö Rotaryklubb att 2011 utdela ett 
stipendium om 10.000 kronor till en ung lovande musikstuderande. 
Stipendiet tilldelades sångstuderande Marcus Birgersson som tidigt visat på en stor potential inom 
sångkonsten. 
 
Något du speciellt vill lyfta fram? 
Stiftelsens arbete började fokusera på att dela ut stipendier till förtjänta skolungdomar vid Malmö 
gymnasieskolor. 
 
Annat? 
 
Vi tog in 9 medlemmar varav två personer som relativt nyligen kommit till Sverige, 4 kvinnor och 5 
män och med en medelålder på 45 år. 

 

 

2011-2012 Mikael Roos  

Jag blev medlem i Malmö Rotaryklubb 1990. Min fadder var 
Birger Hellström, då chef för Svenska Arbetsgivareföreningens 
kontor i Malmö. Jag kom från några år i Kristianstad och 15 år 
i Stockholm tillbaka till min födelsestad Malmö 1988 och 
började arbeta på ett av Svenska Arbetsgivare-föreningens 
förbund i Malmö, Handelns Arbetsgivareorganisation HAO, 
som senare blev Svenskt Näringsliv respektive Svensk Handel, 
så Rotary blev för mig ett mycket fint sätt att både återknyta 
eller intensifiera bekantskapen med gamla vänner men också 
att lära känna andra medlemmar i klubben. Det gav mig ett 
utmärkt nätverk och en fin vänskap med alla medlemmar. Jag 
värderar betydelsen av det mycket högt och det har alltid 
varit viktigt för mig att gå på Rotarymötena för att träffa mina vänner och lära känna nya eftersom 
klubben hela tiden förändras och förnyas.  



13 
 

Mitt arbete som förhandlare på Svensk Handel gjorde att jag träffade många arbetsgivare inom 
handeln, så Rotary var ett fint komplement till det. Under många år var det svårt för mig att komma 
på onsdagar, som då i en hel del år var vår mötesdag, jag gick då ofta i Malmö Slottsstadens 
Rotaryklubb på fredagar, så ofta att de frågade om jag inte skulle byta till deras klubb, men det ville 
jag inte eftersom jag kände mig som hemma i vår klubb. Min far var med i klubben i många år och var 
president 1978/1979, vid femtioårsjubileet. Även min farfar var medlem i klubben på 1930-talet, 
men inte så länge, tror jag. Han klarade inte det då strängare närvarokravet. 

Jag blev sekreterare i klubben ganska snart efter att jag blivit medlem och var det i tre år. Det gjorde 
att jag lärde känna medlemmarna och fick vara med om många intressanta möten. Jag glömmer inte 
det sista styrelsemötet under Nils-Otto Sjöbergs presidentskap i hans sommarvilla i Falsterbo, då Nils-
Otto hade som mål att den första kvinnan skulle väljas in i klubben under hans presidentskap. Det var 
en mycket animerad tillställning en av de sista dagarna i juni, och någon av de styrelseledamöter som 
blev nedröstade, hälsade inte på mig därefter under flera år och flera medlemmar gick ur klubben, 
men det har ju blivit en fin utveckling därefter till glädje för alla. Jag hade tänkt att jag skulle bli 
president på 75-årsjubileet av nostalgiska skäl. Jag blev istället president med början samma dag som 
jag blev pensionär och fick något meningsfullt att göra under mitt första år som pensionär.  

Ett av mina mål som president var att föryngra klubben och uppnå att vi blev över etthundra 
medlemmar. Jag uppnådde det senare målet men är inte helt nöjd med resultatet av mitt första mål. 
Några av de medlemmar jag tog in lyckades inte få riktigt fotfäste i klubben och gick ur efter kort tid, 
men en del är kvar. Under mitt år hade vi inte några riktigt spektakulära föredragshållare, men tack 
vare den aktiva programkommittén så hade vi ett varierat och intressant program. Vi hade 
studiebesök hos Polisen i deras nya lokaler på Toftanäs. 

Styrelsearbetet flöt i huvudsak på smidigt, men vi hade en fråga om bidrag till tandläkarstolar 
tillsammans med en annan klubb, som det var en hel del diskussion kring och som jag drev igenom. 
Jag tror att det gick hyggligt bra till slut. 

En annan fråga som jag minns var mötena i Samarbetsnämnden mellan Malmös Rotaryklubbar, där 
mina två närmaste företrädare hade engagerat sig för att den nämnden skulle upplösas och de 
ekonomiska relationerna mellan Malmöklubbarna skulle upplösas. Det var svåra frågor, det fanns 
många olika meningar och de framfördes av vissa med stor emfas. Samarbetsnämnden hade sitt 
ursprung i att klubbarna i Malmö hade haft ett kansli med en sekreterare, mycket duktig och 
tjänstvillig, som skrev program, protokoll och sände ut det till alla medlemmar per post. Med ny 
teknik upphörde behovet av dessa tjänster och det var frågan om vi skulle fortsätta att ha ett 
formellt forum för diskussioner mellan klubbarna och med en ekonomi för detta. Vi ansåg att det 
viktigaste var den egna klubben och att det inte behövdes något mellanled mellan klubbarna och 
distriktet. 

Presidentåret var väldigt roligt, i synnerhet samarbetet inom klubben med en duktig sekreterare och 
en engagerad klubbmästare som skötte det mesta. Det lustiga med det året var att bland mina första 
uppgifter var att ta fram förslag på de som skulle efterträda styrelsen och mig själv de närmaste åren 
efteråt. En annan sak var att vissa frågor kom bara upp en gång under året, så när jag väl lärt mig hur 
jag skulle handskas med det så var det någon annan som skulle ta över.     
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2012-2013 Lars Karlsson  

 När blev du medlem I Rotary? 
Jag blev medlem I Oskarshamn-Döderhults Rotaryklubb på 
hösten 1988. 
  
Varför Rotary? 
Därför att Rotary är världens största affärsnärverk. Jag har alltid 
uppskattat den grundläggande idén som Paul Haris 
introducerade att genom att utveckla affärsnätverket så kan 
man som medlem i Rotary även bidraga till 
samhällsutvecklingen. Det första projektet som Paul Harris och 
hans affärsbekanta kolhandlaren och skräddaren lyckade 
förverkliga i Chicago var faktiskt en offentlig toalett i Chicago!   
  
 Vad står Rotary för för dig? 
Jag har alltid uppskattat Herbert J Taylors 4-vägs test som sedan 1940 också är en grundbult för 
Rotary: 

1)     Is it the truth? 

2)     Is it fair to all concerned? 

3)     Will it build goodwill and better friendships? 

4)     Will it be beneficial to all concerned? 

Det sammanfattar för mig Rotarys själ. 
  
Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen? 
Goda vänner, bra diskussioner, intressanta föredrag och ett stort affärsnätverk! 
  
Viktiga frågor under ditt presidentår? 
Bortsett från flera viktiga administrativa frågor, vi ändrade bland annat stadgarna och 
introducerade den ”5:e Avenyn”, så var den viktigaste frågan att vi började sätta klubben och 
klubbverksamheten i centrum. Jag hade förmånen att som inkommande president gå i Gunnar 
Silverbergs hårda skola. Tillsammans med flera kloka styrelsemedlemmar och klubbkamrater 
diskuterade vi klubbens långsiktiga utveckling och lade upp en plan för hur vi, självklart efter 
vederbörligt beslut i styrelsen, önskade att klubben skulle utvecklas på lång sikt. Det har senare 
visat sig vara en klok strategi. Sort tack till Gunnar för hans framsynta och stora engagemang.   
       
Intressanta gäster/talare under ditt presidentår? 
Det var många och jag kommer dessvärre inte ihåg alla. Men en som jag gärna vill framhålla är 
Carola Lemne, nuvarande chef för Svenskt Näringsliv. På den tiden var hon VD för 
Praktikertjänst. Hon gav en mycket seriöst och kompetent intryck och inte konstigt att hon 
senare utsågs till VD i Svenskt Näringsliv. Jag har själv suttit i styrelsen och varit ordförande i 
förhandlingsdelegationen för ett av medlemsföretagen så jag har sett verkligheten från insidan. 
Härligt att se hur Carola satt flera av de manliga direktörerna i Svenskt Näringsliv på plats och 
fått ordning på ”torpet”. En stark och kompetent kvinna utan att vara ”kvinnosakskvinna”.  
    
Spännande möten? 
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Mötet med och f.d. kommunalrådet Nisse Yngvesson som föredragshållare var intressant och 
spännande. Nisse redogjorde för sin tid som byggkommunalråd och alla markförvärv som han 
och hans tidigare kollegor initierade för länge sedan. Det rörde sig om marken där vägarna till 
Öresundsbron nu ligger, om mark i Malmös närhet som numera sälja till stora pengar, om mark 
till Sturups flygplats och om vattentäkten i Vomb. Mycket av marken låg/ligger som bekant i 
andra kommuner. 
  
Minnesvärda projekt? 
Vi höll på den tiden på att bygga upp projektportföljen och det var mycket hoppande från ”sten 
till sten”. Jag var under perioden ordförande i Sjömanskyrkan som hade stora ekonomiska 
problem så personligen var jag väldigt glad att klubben kunde skänka en summa pengar till 
Sjömanskyrkan. Jag tror även vi fick en liten skärv från Rotary Distriktet.   

 
Hände det något speciellt I omvärlden som påverkade ditt arbete som president och Rotary? 
Det största under året var möjligen Håkan Juholts uppgång och fall. Jag har en speciell relation 
till Håkan Juholt på det sättet att när jag var VD för Oskarshamns Hamn 1988 – 1996 så var 
Håkan fotograf på tidningen Oskarshamns Nyheterna (Östra Småland). Jag brukar säga att 
staden Oskarshamn inte heter Oskarshamn för ingenting! För är det något som innevånarna är 
intresserade av så är det sin hamn och som chefen för hamnen blev jag ofta fotograferad av 
Håkan Juholt!! 
 
Vad minns du mest? 
Det finns mycket att minnas men de trevliga och konstruktiva arbetsgruppsmötena hemma hos 
Gunnar Silverberg minns jag med särskild glädje. Det var högt i tak och livliga diskussioner men 
tillsammans med övriga deltagare tror jag vi lade grunden för en ny och fräsch klubb.    
 
Vad var roligast? 
Mötet med medlemmarna och den trevliga stämningen i klubben! 
  
Något du speciellt vill lyfta fram? 
Att vi inte skall glömma att ett villkor för vår övriga verksamhet är affärsnätverket! Det är 
grundbulten i allt vi gör. Utan affärsnätverket inget Rotary. 
 
Annat?  
Malmö Rotaryklubb är inte vilken klubb som helst. Och det är ingen sällskapsklubb. Det är 
angeläget att vi följer de villkor som anges i stadgarna när vi rekryterar nya medlemmarna.  
  

2013-2014 Magnus Sjölin  

När blev du medlem I Rotary?  
2003 blev jag medlem.  
         
Varför Rotary?  
Jag hade återvänt till Sverige efter många års vistelse främst i 
Asien. I utlandet hade jag ingen kontakt med Rotary. Men nu hade 
jag ett stort behov av att utveckla mitt nätverk. Rotary blev då ett 
bra komplement till mitt samarbete med andra organisationer typ 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. 
 
Vad står Rotary för för dig?  
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Yrkesnätverk med stort socialt ansvar. Samt en chans till vidareutbildning I livet! 
 
Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen?  
Har gett affärer, kamrater och ökad allmänbildning. 
 
Viktiga frågor under ditt presidentår?  
Sätta in vår tid i ett historiskt perspektiv. Återuppta Akademikerprojektet och att vår första 
kvinnliga muslim blev medlem. 
 
Intressanta gäster / talare under ditt presidentår?  
KG Hammar, Salvatore Grimaldi och Anders Danielsson 
         
 Spännande möten?  
85-årsjubileum med hjälp av Handelsbanken och inte minst Sixten Nordström.  
Vi (tyvärr blev vi bara fem deltagare) gjorde en resa till Gnosjö där vi hade möte med 
Rotary inklusive möte med Landshövdingen, besökte ett framgångsrikt småföretag och 
två fantastiska klassiska designföretag. 
 
 Minnesvärda projekt?  
85-årsjubileet. Vi genomförde ett fint program och fick ett stort deltagande.  
 
Hände det något speciellt I omvärlden som påverkade ditt arbete som president och 
Rotary?  
Inget speciellt. 
 
Vad minns du mest?  
Alla våra veckomöten. Jag försökte öka kunskapen om historiska händelser för 
medlemmarna. 
 
Vad var roligast?  
Utnämna Sixten till Hedersmedlem! 
 
 
Något du speciellt vill lyfta fram?  
Arbetet med Tankesmedjan och stödet från alla i klubben. Det finns ett stort behov att 
hela tiden arbeta långsiktigt och diskutera vad vi bör syssla med. Tiden för detta ryms 
inte inom ramen för traditionella möten.  
 
 
2014-2015 Ulrik Wehtje  

 
När blev du medlem I Rotary?  
1996  
 
Varför Rotary?  
Den främsta anledningen är nog min Pappas medlemskap och 
den glädje han kände av medlemskapet.  
 
Vad står Rotary för för dig?  
En organisation med värderingar som jag gärna delar.  
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Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen?  
Kamratskap, gemenskap, ett kontaktnät bland intressanta personer  
 
Viktiga frågor under ditt presidentår?  
Rotary skall bevara grundvärden men utvecklas framåt.  
 
Intressanta gäster/talare under ditt presidentår?  
Mitt presidentår upplevde jag som mycket trevligt men utan några speciella händelser att lyfta fram.  
Vi hade ett trevligt och från min horisont välfungerande styrelsearbete.  
Men några större avtryck har det sannolikt inte satt. 

 

2015-2016 Elisabeth Dahlgren  

När blev du medlem I Rotary?     
Jag blev medlem i Rotary 1992. Är chartermedlem i Malmö 
Triangeln Rotary klubb. Var en av de första Rotary kvinnorna i 
en Malmö klubb.    
 
Varför Rotary?   
Var intresserad av det yrkesnätverk som Rotary har som bas 
för sin verksamhet. Och att kunna erhålla kunskap från de 
övriga medlemmarna.   
 
Vad står Rotary för dig?  
En världsorganisation med många olika verksamhetsgrenar 
och ett stort inflytande inom skilda områden.  
 
Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen?    
En unik möjlighet att träffa skilda yrkesgrupper och få ta del av deras kunskap. Ett möte och utbyte 
mellan medlemmar, föredragshållare, övriga gäster. Skapandet av ett såväl affärsmässigt som 
personligt nätverk. 
 
Viktiga frågor under ditt presidentår?   
Medlemsrekrytering och med målet att öka andelen kvinnor i klubben. När mitt presidentår slutade 
var nästan 25% av medlemmarna i klubben kvinnor. Arbeta med ungdomsverksamheten.  
Akademikerprojektet med dess olika adepter från skilda bakgrunder var fantastiskt att arbeta med. 
 
 
Intressanta gäster / talare under ditt presidentår?     
Finns ingen direkt att ”peka ut”. Däremot är det fantastiskt att under ett presidentår få möjlighet att 
möta så skilda talare och från olika bakgrunder. Det var en spännande mix av föredragshållare och att 
få möjlighet att under en relativt kort stund få höra ett intressant föredrag från dessa är fantastiskt. 
Men att höra klubbens egen medlem Gudmund Hamrelius tala om böcker är alltid en upplevelse. 
Likaså var mästerkocken Jennie Walldén jättespännande att lyssna på. Brasafton med klubbens 
medlem Frans Linander och hans föredrag om kulturskillnader mellan Frankrike och Sverige var fyllt 
av såväl humor som allvar. 
 
Spännande möten?  
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Johan Andersson, VD på Mellby Gård var kul att få möjlighet att prata med. Våra medlemmar i 
Akademikerprojektet är alltid en spännande upplevelse att få diskutera med och lyssna på. 
 
Minnesvärda och / eller betydelsefulla projekt?   
Se ovan. Akademikerprojektet var oerhört spännande och betydelsefullt. Likaså klubbens 
yrkesinformation för elever i gymnasiet, ett mycket uppskattat projekt. 
 
 
Hände det något speciellt I omvärlden som påverkade ditt arbete som president och Rotary?  
Nej 
 
Vad minns du mest?  
Ett spännande år där jag lärde känna klubbens medlemmar på ett mera djupt sätt.  
 
Vad var roligast?  
Mötet med alla medlemmar. Våra adepter i akademikerprojektet som genom klubbens stöd och 
påverkan erhöll arbeten och som följd av deras yrkesverksamhet kunde väljas in som fulla 
medlemmar i klubben. Fantastiskt! 
 
Något du speciellt vill lyfta fram?  
Att Rotary är en fantastisk organisation och vi måste få ”omvärlden” att förstå detta och den 
inverkan/påverkan som Rotary kan ha. 
 
Annat?     
Jag presiderade som den första kvinnan i Malmö Rotaryklubbarnas historia när jag var medlem i 
Malmö Triangeln. Jag var då styrelsemedlem i MalmöTriangeln och fick som första kvinna vara 
president vid ett av mötena i en Malmö klubb.   
 

 

 

2016-2017 Kristiina Pekkola  

När blev du medlem I Rotary?         

2004 

 Varför Rotary?  

"verkade vara en mycket trevlig och meningsfull mötesplats" 

 Vad står Rotary för för dig?  

Gemenskap, vänner, yrkesrelaterat nätverk. 

Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen?  

Nya vänner och yrkesrelaterade kontakter. 
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 Viktiga frågor under ditt presidentår?  

" att tillsammans kan vi göra skillnad" 

Intressanta gäster / talare under ditt presidentår?  

Jona Dahlqvist, 50 år som genomfört 14st Ironman. Sprudlade av energi, gav massor av 
inspiration, oerhört bra talare. 

Spännande möten?  

Med alla styrelsefunktionärer i våra kvälls-arbetsmöten. Jul lunchen med 62 deltager, Past 
Presidents Day. 

Minnesvärda projekt?  

Akademikerprojektet. 

Hände det något speciellt I omvärlden som påverkade ditt arbete som president och Rotary?  

Nej. 

Vad minns du mest?  

Härliga skratt och anekdoter, från våra medlemmar. 

Vad var roligast?  

Alla veckomöten med fantastiska föredragshållare... 

Något du speciellt vill lyfta fram?  

Det fantastiska teamarbetet bakom alla veckomötena från våra eminenta klubbmästare. 

 

2017-2018 Thomas Lund  

När blev du medlem i Rotary? 

Luciadagen år 2000 

Varför Rotary? 

Världens största yrkesnätverk som även gör gott I världen 

Vad står Rotary för för dig? 

Min Rotary pin är ett kvalitetsmärke 

Vad ger medlemskapet I Rotary dig personligen? 
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Goda klubbkamrater och personliga kontakter. Intressanta föredrag 

Viktiga frågor under ditt presidentår? 

GDPR och alla diskussioner om byte av datasystem 

Intressanta gäster/talare under ditt presidentår? 

Samtliga föredragshållare har varit intressanta fast på olika sätt 

Spännande möten? 

Alla möten är spännande på sitt sätt 

Minnesvärda och/eller betydelsefulla projekt? 

Akademikerprojektet 

Hände det något speciellt I omvärlden som påverkade ditt arbete som president och Rotary? 

Nej 

Vad minns du mest? 

Intressanta diskussioner med föredragshållarna under lunchen 

Vad var roligast? 

Att få lyssna på det positiva sorlet varje gång jag ställer mig upp för att slå I klockan 

Något du speciellt vill lyfta fram? 

Hoppas Malmö Rotaryklubb fortsätter utvecklas men ändå håller på sina traditioner 

Annat? 

Närvaron måste bli bättre så att åtminstone 35 personer är på veckomötena 

 

Hedersmedlemmar Malmö Rotaryklubb 2018. 

Lennart Linder-Aronson. F.d. länsråd på Länsstyrelsen och medlem i 
klubben sedan 1976. Lennart var en av nyckelspelarna för att skaffa 
ersättningsföretag när Kockums varv lades ner och även i skapandet av 
IDEON i Lund. En stor källa till kunskap och anekdoter om Skånes 
näringslivshistoria! 
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Gudmund Hamrelius. Under lång tid Sveriges äldste aktive bokhandlare! Har 
under lång tid delat med sig av sina tips och kunskaper om litteratur till 
Rotarianer på ett engagerat och intressant sätt. Ordnade träffar med 
intressanta författare i sin butik. Gudmund var inom klubben även en del av 
Klubbmästeriet.  

 

 

Rolf Hedberg har varit medlem i klubben sedan 1972. Verksam i 
familjeföretaget och även i klubben där han varit president. Kan alltid ge oss 
senaste nytt från bilindustrin! 

 

 

 

 

 

Per Lindblad. Även han medlem sedan 1972. Bankman och Generalkonsul för 
Danmark. Mycket aktiv i klubben och även i Klubbens Stiftelse.   

 

 

 

 

Kjell Magnusson. Mr.Rotary i klubben. Har varit DG och mycket engagerad 
internationellt. Bland annat med etableringen av Rotary i Polen efter murens 
fall 1989. Har fått många hedersutmärkelser. 

 

 

 

Sixten Nordström. Musikdirektör välkänd i hela Norden från TV och estrad. 
Har gett oss alla kunskaper om kända musikpersonligheter på ett mycket 
underhållande sätt. Ordnat intressanta talare till våra veckomöten och 
musikupplevelser av unga sångare och musiker. President 2004-2005. 

 



22 
 

Jens Preisler har varit medlem sedan 1977. Känd optiker från Stortorget. 
Har under många år varit aktiv i Klubbmästeriet tillsammans med Gunnar 
och Gudmund.  

 

 

 

 

Gunnar Silverberg. Medlem sedan 1976 och något år därefter Klubbmästare. 
Nationellt välkänd inom design- och möbelbranschen och som expert på 
kinesiskt porslin. Enormt engagerad i klubbens verksamhet och dess framtid.  

 

 

Vid pennan Magnus Sjölin 

 

 

 

Gunnar Silverberg – Malmö Rotaryklubb’s mesta Klubbmästare! 

Medlem sedan 1976. 

Gunnar är född och uppväxt i Malmö. Hans far drev ett snickeri för inredningar och möbler. Gunnar 
brukar säga att han växte upp vid limkokaren. Det var hos sin far som Gunnars känsla för möbler 
föddes.  

I sin ungdom hade Gunnar gymnastik som fritidsintresse. Detta förde honom bland annat till 
Stralsund i Tyskland för uppvisningar 1937. Där välkomnades gruppen av vår Kronprins Gustav Adolf 
och Kronprinsessan Sibylla. På lägerplatsen mötte han ungdomar från Hitlerjugend och han förstod 
att dom var förberedda för det som senare hände.  

Gunnar hade och har ett stort intresse för svenskt försvar. I ungdomen var han en av ledarna i 
Hemvärnet och under sin värnplikt och beredskapsåren fördjupades hans kunskaper och intresse. 

Efter kriget startade Gunnar en möbelaffär. Detta arbete gjorde att han fick kontakt med tillverkare 
och designers. Han var inte intresserad att ta över sin faders verksamhet, utan utvecklade sin egen 
möbel – och inredningsaffär. 

  Efter några år fick han besked om att den lokal där han hade sin affär skulle rivas. Samtidigt fick han 
veta att ägaren till lokalen skulle bygga ett stort komplex i närheten. Man kom överens om att 
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Gunnar skulle flytta dit och tillsammans designades en stor lokal. Inom kort stod det klart att detta 
hade blivit södra Sveriges ledande butik för möbler och heminredning. 

Gunnar var under lång tid en ledande person inom handel i Malmö och mycket välkänd bland 
nordiska designers och möbeltillverkare. 

1976 blev Gunnar kontaktad av Bo Ebbe Löfberg (Radiodoktorn) och tillfrågades om han var 
intresserad att bli medlem i Malmö Rotaryklubb. Gunnar tvekade, men blev inbjuden att besöka 
klubben några gånger. Han togs emot mycket väl och tyckte att medlemmarna han mötte var mycket 
trevliga. Detta övertygade Gunnar att bli medlem. 

 Klubbmästare i Malmö Rotaryklubb. 

Ganska snart efter att ha blivit medlem, fick Gunnar uppdraget att bli sekreterare i klubben. Efter 
något år blev han Klubbmästare och har varit så fram till 2017. Även nu är Gunnar mycket starkt 
engagerad i klubbmästeriet och dessutom sammankallande i Tankesmedjan sedan flera år. Så det är 
ingen överdrift att säga att Gunnar är motorn i vår klubb.  

Med stor sannolikhet är Gunnar den Klubbmästare som varit längst i tjänst i någon svensk 
Rotaryklubb! 

Malmö Rotaryklubb har visat sin tacksamhet över Gunnar´s betydelse och stora insatser genom att 
tilldela honom Paul Harris Fellow och utnämna honom till Hedersmedlem. 

Presidenter kommer och går, men Klubbmästaren består! 

 

Vilken roll har Klubbmästaren? 

Inom Rotary har vi den egna klubben i centrum. Detta ställer stora krav på Klubbmästaren vad gäller 
tillgänglighet, Rotarykunskap och nedlagd tid.  

Först och främst skall vi ha lokal, utrustning och förtäring till våra möten och aktiviteter. Det kräver 
nära kontakt och gott samarbete med restaurangen.  

Vidare skall Klubbmästaren vara delaktig i antagande och intagning av nya medlemmar. Med allt från 
Rotarymärken och namnbrickor till utvärdering och information om Rotary och vår klubb.  

Samarbetet med Presidenten och Programansvarig måste fungera väl med god framförhållning, så 
att allt är klart när mötena skall börja.  

Ibland kan det även behövas en påminnelse till styrelsen om vad vi bör syssla med och klubbens 
traditioner.  

Värdskapet för våra möten är även ett ansvar för Klubbmästaren. Det är då viktigt att gästvärdar 
ordnar ersättare eller informerar Klubbmästaren om ”mässfall”. Tyvärr har det visat sig att detta har 
fungerat allt sämre. Detta är en brist på respekt för övriga kamrater i klubben. 
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Gunnar som Klubbmästare har även tagit på sig att ha kontakt med medlemmar som av olika skäl 
inte kan komma så ofta till våra möten. Det är lätt annars att dessa personer glöms bort. Men det är 
viktigt att vi visar respekt och samhörighet med dessa. Det är ju i svåra situationer som god 
kamratskap behövs som bäst! 

Då och nu. 

1976 var medlemskap i Rotary mer exklusivt och mer konservativt jämfört med idag. Kanske inte så 
konstigt med tanke på att vår klubb var den första i Malmö och den fjärde i Sverige när den 
grundades 1928. 

Samma år som Berlinmuren föll 1989, beslutades att Rotary skulle acceptera kvinnliga medlemmar.  
Malmö Rotaryklubb tog beslutet 1993 och samma år blev Gunilla Hedesten Nordin invald och hon 
blev vår första kvinnliga President 2001-2002. 

Klubben har under åren haft ett vänklubbssamarbete med Köpenhamns Rotaryklubb och Hamburgs 
Rotaryklubb med besök hos varandra. Tyvärr har samarbetet svalnat med åren. 

Det har alltid varit gott kamratskap i klubben. Kamratskapen skapas och utvecklas vid våra möten där 
vi träffas och lär känna varandra. Mötena är även en möjlighet att utveckla samarbeten och affärer 
mellan medlemmarna. Därför är den minskande närvaron ett problem.  

Stadgar och regler följdes mer strikt än idag och det ställdes höga krav för att bli medlem. Kraven på 
hög närvaro följdes noga, liksom reglerna för närvarobefrielse. 

 Men situationen 2018 är annorlunda jämfört med 1976 och vår klubb har anpassat sig till detta. 
Gunnar är dock oroad av att Rotarys grundvärden naggas i kanterna och att kunskaperna om Rotary 
har försämrats. Vi får aldrig glömma att vi är ett nätverk av professionella medlemmar med ett starkt 
samhällsintresse och att vi gärna samarbetar med varandra. 

Gunnars åsikt är att våra månatliga styrelsemöten kanske räcker till för att administrera klubben, 
men inte för att utveckla den in i framtiden. 

För ett antal år sedan skapade Gunnar Tankesmedjan, vars medlemmar träffas hemma hos Gunnar 
en kväll per månad. Den tillkom för att en liten grupp medlemmar med starkt intresse och 
ansvarskännande, skulle kunna diskutera tankar kring klubbens och Rotarys framtid. Medlemmarna 
har växlat. men där brukar finnas Klubbmästaren, Presidenten, Past President, inkommande 
President samt några fler intresserade. Här kan fria tankar och förslag informellt diskuteras utan 
tidspress. Guldkornen kan sedan framföras till styrelsen för eventuella beslut och åtgärder.  

Gunnar har under 2017 lämnat över det formella ansvaret som Klubbmästare till Magnus Sjölin, Klas 
Svanberg och Christer Dahlskog. Men han är fortfarande mycket aktiv med klubbmästeriet och 
hoppas att den nya gruppen skall kunna föra hans arv och anda vidare.   
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Malmö Rotaryklubbs Stiftelse 

 Adalbert Schmitz, som blev medlem i klubben 1935 och förblev medlem fram till sin död 1982, 
testamenterade 300 000 kronor till klubben. Man beslöt då bilda en stiftelse med 
ändamålsbestämmelse ”För främjande av barns och ungdoms vård och fostran.” 80% av 
avkastningen skall delas ut. Stipendiebeloppen har varierat från 7000 kr till 30000 kr.  
 

Vem var Adalbert Schmitz? Han var direktör på Malmö Yllefabrik som då var största industri i Malmö 
tillsammans med Kockums. Stort tack till honom! 

Stipendiater	Malmö	Rotaryklubbs	Stiftelse		
	

2017:	

Louise	Stångberg,	elev	på	naturvetenskapliga	programmet	vid	Malmö	Latinskola	

Adam	Warnerbring,	elev	på	naturvetenskapliga	programmet	vid	S:t	Petri	Skola	i	Malmö	

 

2016: 

 

Pebbles	Jönsson,	elev	på	
ekonomiprogrammet	vid	JENSEN	
Gymnasium	i	Malmö	

	

	

2015:	

Nooralhuda	Fadhil,	elev	på	humanistiska	
programmet	vid	Malmö	Borgarskola	 

Jehona	Gjoshi,	elev	på	
samhällsprogrammet	vid	Plusgymnasiet		

																																																																																					

Zaneta	Tyszlak,	elev	på	
teknikprogrammet	vid	Design	&	
Construction	College,	ProCivitas	Privata	
Gymnasium		
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2014:	

Anbereen	Rawi,	elev	på	samhällsprogrammet	vid	
Kunskapsgymnasiet	i	Malmö	

Kazem	Bahadori,	elev	på	naturvetenskapliga	programmet	vid	
S:t	Petri	skola	i	Malmö	

	

	

2013:	

Fabian	Pastor,	elev	på	International	Baccalaureate	vid	Malmö	Borgarskola	

2012:	

Daniel	Löfblad,	elev	vid	Helenholms	gymnasium	i	Malmö	

Amanda	Gustafsson,	elev	vid	Helenholms	gymnasium	i	Malmö	

Johan	Sundelin,	elev	vid	Bernadottegymnasiet	i	Malmö	

2011:	

Ali	Imad	Raad,	elev	på	International	Baccalaureate	vid	Malmö	Borgarskola	

2010:	

Johanna	Landberg,	Handelshögskolan	i	Stockholm	för	studier	i	Affaires	Internationales	på	
Science	Po	i	Paris.	Anknytning	till	Malmö:	studentexamen	på	International	Baccalaureate	vid	
Malmö	Borgarskola.	

2009:	

Jacob	Malmborg,	Ekonomihögskolan	i	Lund	för	studier	på	University	of	Science	and	Technology	
vid	Hongkong	University.	Anknytning	till	Malmö.	

2008:	

Jessica	Svensson,	för	studier	vid	Management	University	Singapore	

Andreas	Ek,	för	studier	vid	Berkeley	Kalifornien	
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Malmö Rotary Klubbs Kulturpris 

Vårt kulturpris om 10 000:- delas ut årligen till någon som har bidragit till främst Malmös kulturliv 
genom insatser som skapar/skapat förnyelse och ökar/ökat intresset för kultur samt stimulerar eller 
har stimulerat till ett vidgat deltagande. Med kultur menar vi dess breda form som inkluderar 
samtliga konstformer, kulturarv och andra närstående områden. Det är Malmö Rotary klubbs 
medlemmar som nominerar till kulturpriset och förslagen bereds av en kommitté och slutligt beslut 
fattas av vår styrelse. 

Pristagare: 

- 2017 Bengt Hall 
                                                                        

Bengt Hall är vår senaste kulturpristagare 
och vi kunde inte ha fått en värdigare 
mottagare. 

Bengt avlade musikdirektörsexamen vid 
Musikhögskolan i Malmö och anställdes 
ganska omgående som lärare i satslära vid 
Musikhögskolan. Men hans ledaregenskaper 
kom tidigt i dagen och det dröjde inte många 
år förrän han utnämndes till Rektor vid 
Högskolan. Dock fick utbildningen bara glädja 
sig några år åt hans distinkta, klara ledarstil, ty Malmö Symfoniorkester tog honom till sig som VD och 
konstnärlig ledare. Även där blev sejouren kort, för även Svenska Rikskonserter var i behov av hans 
kapacitet. 

Men det blev Malmö igen, denna gång som chef för Malmö Musik och teater, en institution, som 
behövde hans ledarstil i en situation, då stora nedskärningar på personalen och verksamheten 
krävdes. Bengt genomförde förändringarna effektivt och åter på kort tid, ty nu var det huvudstaden 
och Operan i Stockholm som ville ha honom som chef. 

Det blev några intensiva år på Operan, men längtan till Skåne togs sig uttryck i att han accepterade 
tjänsten som Kulturdirektör i Malmö. Fast det rent administrativa har aldrig lockat Bengt, varför han 
snart tackade ja till att bli chef får Malmö Opera. 

Det arbetet genomförde han suveränt, och gav publiken en balanserad blandning av de gamla 
klassikerna inom operakonsten och det senast inom musikalgenren. 

 Andra uppdrag och verksamheter att nämna: dirigent för Kammarkören 75 i Malmö och en säsong 
dirigent för Lunds studentsångförening, ordförande i tur och ordning för Svenska Sångarförbundet, 
Teatrarnas Riksförbund, Sveriges Körförbund, Musikarrangörer i samverkan och Birgit Nilsson-
stipendiet. 

Med Bengt Hall har musiklivet i södra Sverige, och en tid även huvudstaden, fått en riktig 
vitamininjektion. 

Vid pennan: Sixten Nordström 
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Projekt: 

Akademikerprojektet 
Måns Paulson och Elisabeth Holgersson 

”Akademikerprojektet förändrar liv” 

(Av Kim Hall med tillägg och uppdateringar av Elisabeth Holgersson och Måns Paulson) 

Sedan Akademikerprojektet började 2014 på initiativ av Malmö Rotaryklubb har 23 fått arbete och 
15 praktikplats. Ett lyckat projekt som fortsätter med ca tio adepter varje vår och höst. 

– Behovet fanns och jag ville hjälpa de utrikesfödda akademikerna på något sätt. När Elisabeth 
Holgersson blev rotarymedlem 2013 hoppade hon på. Sedan dess har vi varit som parhästar i 
projektet, berättar Måns Paulson. Elisabeth och Måns brinner för att hjälpa människor, vilket många 
andra i klubben också gör då de ställer upp som mentorer och engagerar sig i projektet på olika sätt. 

– Mötet med människor och att få dela med mig av mitt nätverk ger en otrolig glädje, säger Elisabeth 
Holgersson. 

En av alla som fick, och tog, chansen att förändra sitt liv är Verenice Bengtsson, jurist från Honduras. 
Via Internationella Kvinnoföreningen i Malmö blev Verenice adept i projektet 2015. Med inriktning 
på mänskliga rättigheter fick hon först praktikplats på ett företag och därefter arbete som 
samordnare och föreläsare på ett annat företag där hon kan arbeta med mänskliga rättigheter. 

– Genom Rotary jobbar jag med frågor som jag brinner för. Rotary engagerar sig i samhällsfrågor och 
förstår att tillvarata kompetens som kommer utifrån. Vi har akademisk kompetens som Sverige kan 
dra nytta av. Vi vill vara produktiva och vara en del av samhället, säger Verenice Bengtsson som idag 
själv är rotarymedlem och mentor. 

Ett par gånger om året håller Elisabeth Holgersson och Måns Paulson informationsmöte på 
Folkuniversitetet och Lunds International Citizen Hub. Därefter genomför de speedintervjuer med 
intresserade kandidater för att sedan välja ut tio adepter som får tilldelat var sin mentor. Under 
projektet blir adepterna bjudna på lunch på klubbmötena varje torsdag på Kockska krogen. Sedan är 
det upp till adepterna att mingla och ta kontakt. 

– Vårt arbete går ut på att hitta matchande mentorer. Samtliga mentorer och adepter träffas en gång 
i månaden för att fika och diskuterar bland annat arbetsplatskultur, CV och hur man söker jobb t ex 
via sociala medier. Adepterna tar själv ansvar för kontakterna, förklarar Måns Paulson. 

Under perioden våren 2014 - våren 2017 har sex projekt ägt rum med 49 deltagare varav 23 (47%) är 
i arbete, 15 (31%) i praktik och av resterande 22% är studerande, föräldralediga och arbetssökande.  

– Vår förhoppning är att andra rotarymedlemmar i olika klubbar vill engagera sig som mentorer. 
Behovet finns och detta är ett utmärkt sätt att ändra utanförskap till gemenskap och 
samhällsutveckling. Projektet förändrar liv och familjeförhållanden. För adepterna handlar det om att 
ha en positiv attityd, lära sig att nätverka och att inte ge upp. För mentorerna handlar det om att 
engagera sig för att hjälpa till att bygga nätverk, dela kunskap och erfarenhet och få mycket tillbaka. 
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Ta chansen att bidra till Sveriges framtid, säger Verenice Bengtsson som anser att detta är en unik 
möjlighet. 

Sedan vårterminen 2016 driver klubben ett special projekt inom Akademikerprojektet, under ledning 
av klubbmedlemmar Rainer Lindquist och Verenice Bengtsson. Varje torsdag, under 1,5 timmar innan 
klubbmötet träffas Rainer och Verenice med adepterna för att arbeta med presentationsteknik och 
svåra intervjufrågor. Rainer’s 10 års erfarenhet från Toastmasters International i USA gav honom idén 
att starta detta program, också kallat ”Pratkvarnarna”, inom Malmö Rotary. Det bästa med 
Pratkvarnarna, säger Rainer, är den feedback deltagarna ger varandra efter individuella 
presentationer och intervjusvar. Var annars kan man, utan kostnad, få liknande feedback från en 
grupp högutbildade professionella människor med stark internationell bakgrund inom olika yrken? 
Dessutom, tillägger han, ser vi hur deltagarna fort förlorar nervositeten och väldigt snabbt utvecklar 
sitt självförtroende och skicklighet som föredragshållare. Kom också ihåg att allt detta är gjort, för 
adepterna, på ett främmande språk. 

Hösten 2017 har vi fått in en mentor från Malmö City Rotaryklubb vilket är väldigt roligt. 

Verenice Bengtsson och Måns Paulson tar emot pris: 

 

”Klubben har med projektet engagera sig för integration och genom att nyttja klubbmedlemmarnas 
erfarenheter i ett mentorskap, samt deras kontaktnät, skapat en process både för att få 60 inkommande 
akademiker i jobb och för att få bibehålla antalet medlemmar i klubben över 100. 
 
Detta projekt har på ett för Rotary fördelaktigt sätt kommunicerats både via lokaltidningen i Malmö och i 
sociala medier” 
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Minnen från förr: 

 

Utdelning av PHF till Jörgen Faxe i mitten. Till vänster vår President Urban Wehtje och till 
höger DG Tore Wrangborg. Foto från 1983. 

 

Per Lindblad får Presidentkedjan av Birger Hellström i juni 1988 
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Styrelsen 1978 – 1979. Stående från vänster: Gunnar Silverberg, Bengt Lindgren, 
Rolf Hedberg, Yngve Larsson och Wollmar Boris-Möller. 
Sittande från vänster: Dick Hellberg, Carl Sigvard Roos, Stig Magneberg och Kurt 
Hultin. 
 

 

 

Past Presidents 1990-2014 

 

I redaktionen: 

Magnus Sjölin, Måns Paulson och Annette Lundfall 

Malmö i november 2018 

 







Malmö Rotaryklubb
90 år


