Malmö
Rotaryklubbs

bidrag till de globala målen
– initiativ som har gjort skillnad sedan 1928
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Vår äldsta tradition är
viljan att göra gott för andra
När Gunnar Faxe grundade Malmö Rotaryklubb 1928 inspirerades han och
de andra medlemmarna av den amerikanska organisationens motto Service
above self. Klubben samlade representanter från det lokala näringslivet,
som stöttade och utbytte kunskap och erfarenheter med varandra.

Gunnar Faxe drev flera framgångsrika bolag under sitt liv och
han kom att förknippas med god samarbetsförmåga, human
istiskt ledarskap och stort samhällsengagemang. Långt före sin
tid erbjöd han sina anställda extra semesterdagar, utöver den
lagstadgade ledigheten. Gunnar köpte hus och mark där han
upprättade semesterhem till den personal som inte hade råd
med eget fritidshus. Varma dagar skjutsades de anställda ner
till Ribersborgs Kallbadhus, för att ta ett dopp i de salta böl
jorna. Dessutom instiftade han särskild barnpeng när familjen
väntade tillökning. Han såg sina anställda och strävade alltid
efter att de skulle ha det så bra som möjligt.
Service above self är än idag Malmö Rotaryklubbs ledstjärna.
Vi har en gemensam strävan efter att göra gott för vår omgiv
ning. Och även om vi inte alltid har benämnt det som håll
barhetsarbete, så är det kärnan i vår verksamhet. Genom att
stödja initiativ som Rotary Doctors och Tandvård för hemlösa
samt initiera projekt som Akademikerprojektet och Mentor
projektet bidrar vi varje dag till att göra världen lite bättre
– i vår egen stad och på andra sidan jordklotet.
Vår klubb har förmånen att ha flera medlemmar med stor
kompetens inom hållbarhetsfrågor och vårt arbete följer de
ambitiösa målen i Agenda 2030. På global nivå arbetar Rotary
i år med temat Connecting the world och bidrar därigenom
framför allt till det 17:e målet om genomförande och glo
balt partnerskap. Över hela världen gör Rotarys 1,2 miljoner
medlemmar i mer än 32 000 klubbar i 200 länder skillnad!
I den här skriften berättar vi mer om vår historia och vårt
hållbarhetsarbete genom tiderna. Vi ska vara stolta över allt vi
åstadkommit, och vi måste utvecklas för att hitta fler givande
projekt, samarbetspartners och medlemmar. Vi börjar i det lilla,
precis som vi alltid gjort, och jag hoppas att du vill vara med!

Karl-Erik Grevendahl
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Karl-Erik Grevendahl
President, Malmö Rotaryklubb, 2019–2020

Gunnar Faxe, Malmö Rotaryklubbs förste president 1928–1929 Foto: Jörgen Faxe

Paul Harris grundare av Rotary 1905 i Chicago, Illinois, USA.
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Vad är Agenda 2030?
Agenda 2030 är den mest ambitiösa
agendan för hållbar utveckling som
världens länder någonsin antagit. Den
finns till för att uppnå fyra fantastiska
saker till år 2030: att avskaffa extrem
fattigdom, att minska ojämlikheter och
orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa, och att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 består av sjutton globala mål, där vi i Rotary
framför allt arbetar med det sista målet – genomförande och
globalt partnerskap. Världen är idag mer sammankopplad än
någonsin tidigare och utbyte av kunskap och expertis är vik
tiga komponenter i genomförandet. Som ideell organisation
utgör Rotary en viktig del av civilsamhället och våra humanitära
projekt bidrar till att uppfylla de globala målen.

HÅLLBARHET ÄR EN DEL AV VÅR KÄRNVERKSAMHET

3. Samhällstjänst

Rotarys fem tjänstegrenar utgör den filosofiska och praktiska
ramen för Malmö Rotaryklubb och alla andra klubbars arbete.
Flera av grenarna går hand i hand med de globala målen.

Insatser som medlemmarna gör, ibland tillsammans med
andra, för att förbättra livskvaliteten för de som bor i klubbens
närområde eller kommun.

1. Klubbtjänst

4. Internationell tjänst

Åtgärder som varje medlem ska vidta inom den egna klubben
för att få den att fungera bra.

Verksamhet som främjar internationell förståelse, goodwill
och fred. Det görs genom att knyta kontakter med personer
från andra kulturer och sätta sig in i vardag. Varje medlem kan
delta i projekt utformade av klubben för att hjälpa människor
i andra länder.

2. Yrkestjänst
Varje medlem ska främja etiska normer och sköta sina affärer
i enlighet med Rotarys principer, samt erkänna och respektera
alla yrken. Medlemmen ska också använda sina erfarenheter
och kunskaper till projekt utvecklade av klubbarna för att lösa
samhällsproblem.
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5. Ungdomstjänst
Lokala och internationella hjälpprojekt och utbytesprogram,
samt ledarskapsutbildningar för ungdomar ger positiva
effekter som bidrar till kulturell förståelse och fred i världen.

Rotarys hållbarhetsarbete
genom tiderna
Rotary är en politiskt och religiöst oberoende organisation
som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago 1905.
Medlemmarna utgörs av samhällsengagerade personer med
olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörig
het. Utöver att stödja varandra i yrkesverksamheten ville Paul
Harris också att medlemmarna skulle tjäna det samhälle där
de levde. De levde efter mottot Service above self, ett motto
som än idag är aktuellt. Ett av de första projekten i samhälls
tjänsten var att donera en offentlig toalett till staden, en för
dåtiden ovanlig gärning som möttes med förvåning:

”He organized a strange kind of club, from which
men get nothing, but actually pay for the privilege
of doing good.”
– The Houston Chronicle (1919)

ROTARY DELTAR VID GRUNDANDET AV FN
När FN bildades efter andra världskrigets slut 1945 bjöds
Rotary in som observatör. 11 rotarianer ingick i den amerikan
ska delegationen och utgjorde den enskilt största gruppen av
delegater. De kom att spela en viktig roll som protokollförare,
medlare och tolkar vid upprättandet av FN-stadgarna. Idag har
Rotary högsta konsultativa status som oberoende organisation
inom FN. Under 2019–2020 har vi varit värdar för en serie
presidentkonferenser runt om i världen, som bland annat
fokuserat på FN:s hållbara utvecklingsmål, vilka många av
Rotarys projekt stödjer och verkar inom.
VÅRA SEX FOKUSOMRÅDEN
Vi har i många år arbetat med hållbar utveckling med
inriktning på sex fokusområden:
1. Fred – Utdelning av stipendier Peace Fellowships

ROTARY FOUNDATION BILDAS
I Atlanta 1917 föreslog den då avgående presidenten Arch
Klumph att man skulle bilda en fond för undervisning och
välgörenhet ”i det godas tjänst i världen”. Fonden ombildades
1928 till en stiftelse, Rotary Foundation, som idag har värl
dens största privatfinansierade program för utbildning och
humanitära frågor.

2. Utrota sjukdomar – Kampanjen End Polio Now
3. Rent vatten – Utbildning inom sanitets- och hygienpraxis
4. Mödra- och barnavård – Rotary Doctors
5. Läs- och skrivkunnighet – Utbildningsprojekt
6. Ekonomisk utveckling – genom bl.a. The Rotary
Foundation, TRF

ROTARY CONNECTS THE WORLD

”Rotary shares the United Nations’ enduring commitment to a healthier,
more peaceful, and more sustainable world. And Rotary offers something
no other organization can match: an existing infrastructure that allows
people from all over the world to connect in a spirit of service and peace,
and take meaningful action toward that goal.”
– Mark Maloney, Rotary International President 2019–2020
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Malmö Rotaryklubbs
förändring och engagemang
EN KLUBB FÖR ALLA
Rotary ansågs länge vara en manlig arena och det var först
1989 som Rotary International beslöt att klubbarna skulle öpp
nas upp för kvinnliga deltagare. Motiveringen löd att världen
1989 skiljde sig mycket från världen 1905 och att Rotary måste
anpassa sig efter förändringen. Malmö Rotaryklubb öppnade
upp för kvinnor 1993, i samband med att Gunilla Hedesten
Nordin valdes in i klubben. Hon blev år 2001 även den första
kvinnliga presidenten i klubben. Ann-Lis Palmqvist, invald 2001
och president 2007–2008, berättar om den stora utveckling
som skett inom jämställdhet sedan hon valdes in i klubben:
”När jag gick med var det bara två kvinnor i klubben. Jag
tyckte inte om föreningar och Rotary associerades med gubbar.
Men jag gick dit och tyckte att det var intressant. Det var inte
så populärt med oss kvinnor. Jag brydde mig inte så mycket, jag
var mig själv. Snabbt fick jag uppdrag och senare kom jag även
med i styrelsen. Senare blev jag president och jobbade för att få
in fler kvinnor, men det skulle alltid bordläggas för det fanns ett
visst motstånd. Jag minns särskilt en konversation:

– Nu ska vi inte ha in några fruntimmer!
– Jag är…
– Nej, du är ju inte fruntimmer!
Jag kan inte nog uttrycka min glädje över att vi har blivit så
många kvinnor i Malmö Rotaryklubb.”
Klubben har utvecklats med tiden, från att vara en organisa
tion för endast herrar till ett yrkesnätverk som speglar samhället
och tiden som vi verkar i. I kommande års styrelse är köns
fördelningen jämn och vi arbetar aktivt med att förändra den
externa bilden av Rotary.
INITIATIV SOM GÖR SKILLNAD
Malmö Rotaryklubb har ända sedan starten 1928 initierat och
deltagit i många internationella, regionala och framför allt
lokala initiativ som skapat positiv förändring i samhället. Som
medlem i Rotary har du chansen att bidra till en bättre värld,
oavsett vilken yrkesbakgrund eller vilka erfarenheter du besitter.
MENTORSPROGRAMMET
Mentorsprogrammet är ett projekt som startades av Malmö
Rotaryklubbs medlemmar Kristiina Pekkola och Magnus Sjölin.
Syftet är att stötta unga personer i näringslivet och öka inflödet
av nya medlemmar till klubben. I samarbete med Malmö
Incubator (MINC) och Idrottsakademin rekryterades unga,
yrkesverksamma personer och framgångsrika idrottare som
startat en ny karriär efter sin aktiva tid. Adepterna fick under en
begränsad tid vara ungdomsmedlemmar i klubben och erbjöds
en mentor för att utvecklas i sin yrkesroll.
Ida Storm är en av adepterna i Mentorsprogrammet. Hon fick
kontakt med Rotary via Idrottsakademin och Kristiina Pekkola.

Gunilla Hedesten Nordin
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Ann-Lis Palmqvist

ANDRA VIKTIGA SATSNINGAR
Malmö Rotaryklubb driver och deltar i många fler håll
barhetsprojekt än ovan nämnda. Här är ytterligare några
i korthet:
Tandvård för hemlösa
Ett projekt som sponsrar Stadsmissionens kliniker för
utsatta personer och drivs tillsammans med andra Malmö
baserade Rotaryklubbar.
Mobilisering under COVID-19
Under coronapandemin mobiliserade Malmö Rotaryklubbs
medlem Zeynep Erdal, med stöd av klubbens styrelse och
distriktsguvernör Torkil Rönne, initiativet ”Mobilisering
i Rotaryandan”. Samtliga Rotaryklubbar i vårt distrikt
uppmuntrades att stötta vårdpersonalen och sjukvården
genom att donera kritiskt skyddsmaterial.
Rotarynar under COVID-19
På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer
för att minska smittspridning av COVID-19 hindrades
många av Malmö Rotaryklubbs äldre medlemmar från att
delta i klubbmötena. Vi ställde om vår verksamhet och
initierade digitala möten, så kallade ”rotarynar”, som
möjliggjorde för våra medlemmar att fortsätta träffa sina
klubbkamrater.
Kristiina Pekkola

Ida Storm

”Min mentor, Karl-Erik, kändes som en väldigt bra
matchning och jag har uppskattat våra samtal.
Det finns mycket kunskap och erfarenheter bland
Rotary-medlemmarna som kan hjälpa oss som
är på väg ut i arbetslivet. Resultatet är att jag har
träffat nya vänner och känner att jag fortfarande
kan prata med Karl-Erik om jag skulle behöva det.”
– Ida Storm
ÖPPNA DÖRRAR
I Sverige tillsätts sju av tio jobb via kontakter, vilket innebär att
nätverket är direkt avgörande för yrkeslivet. Öppna dörrar ska
pade möten mellan etablerade svenskar som vill bredda och
dela med sig av sitt nätverk, och nya svenskar som vill knyta
kontakter i sitt nya hemland.
Ann-Lis Palmqvist har varit aktiv i Öppna dörrar i många år
och haft flera adepter. För några år sedan hade hon Dusan
Jankovic som adept. Han var övertygad om att fikapauserna
på Öppna dörrar var viktigare för att kunna få ett relevant
jobb än en hel termins svenska för invandrare. Idag är Dusan
medlem i Malmö Rotaryklubb och arbetar som chef för
djursjukhuset.

Yrkestjänsten
Sedan 1980-talet har elever från grundskolan och gym
nasiet fått en inblick i olika yrken via Malmö Rotaryklubbs
yrkestjänst. Syftet är att underlätta valet av utbildning och
yrke för ungdomarna. En gång om året besöker några
rotarianer klasserna och berättar om sina respektive yrken.
Malmö Rotaryklubbs Stiftelse
Adalbert Schmitz, direktör på Malmö Yllefabrik, var under
större delen av sitt liv medlem i Malmö Rotaryklubb, och
testamenterade vid sin död 300 000 kronor till klubben.
Pengarna samlades i en stiftelse som varje år delar ut
stipendier på mellan 7 000–30 000 kronor till barn och
ungdomar som visat synnerligen goda studieresultat,
samt varit goda föredömen och kamrater.
Kurt Belfrages minnesfond
Kurt Belfrage var en av medgrundarna till Sveriges första
Rotaryklubb. Den nationella fonden som bär hans namn
har som syfte att ge svenska ungdomar möjligheten att
studera och vidareutbilda sig utomlands.
End Polio Now
Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen.
Rotarys polioprojekt ”End Polio Now”, är ett världsom
spännande projekt där över två miljarder barn i över 110
länder har vaccinerats mot polio.

Malmö Rotaryklubb | 9

Akademikerprojektet
”UTAN ROTARY HADE JAG ALDRIG FÅTT JOBB”
Verenice Bengtsson fick information om Akademikerprojektet
via Internationella Kvinnoföreningen i Malmö när hon sökte
jobb 2015. Hon tog kontakt med de programansvariga
och fick några dagar senare besked om att hon tilldelats en
mentor. Under projektets gång fick deltagarna delta i klub
bens lunchmöten för att träffa andra rotarianer, adepter och
mentorer. Verenice samtalade med sin mentor Stefan Lindvall
om den svenska arbetsplatskulturen, olika företag och organi
sationer. Han hjälpte henne sätta samman ett CV som följde
den svenska standarden. Under ett lunchmöte fick Verenice
möjligheten att föreläsa om den Internationella Brottmåls
domstolen, vilket gjorde att flera medlemmar fick upp ögonen
för hennes kompetens inom juridik och mänskliga rättigheter.
Föreläsningen ledde till Verenices första praktikplats, som i sin
tur ledde till ett jobb på MINE inom mångfald, inkludering,
företagande och mänskliga rättigheter. MINE är Sydsveriges
största nätverk för mångfald.
Verenice Bengtsson och Måns Paulson

År 2014 startade Måns Paulson och Elisabeth Holgersson
Akademikerprojektet med syfte att matcha unga utrikesfödda
akademiker med klubbens yrkeskunniga medlemmar. Både
Måns och Elisabeth ville hjälpa dem som saknade sysselsätt
ning att hitta ett relevant arbete. Till en början drevs projektet
tillsammans med Arbetsförmedlingen och senare med Folk
universitetet och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö.

”Vi var väldigt måna om att värna de kvinnliga
akademikerna, för de hade kämpat för att få
studera på akademisk nivå i sina hemländer.
Kvinnorna steg fram som extra motiverade.”
– Måns Paulson
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”Jag kan dela in mitt yrkesliv i Sverige i två delar:
före och efter Rotary. Utan tillgång till deras nätverk hade jag inte fått möjligheten att få praktik
och jobb. Mitt självförtroende kom tillbaka och nu
är jag rotarian, samt jobbar som projektledare på
Drivkraft Malmö, samtidigt som jag är engagerad
i flera ideella uppdrag. Bland annat som vice ord
förande på Business & Professional Women Malmö
och juryordförande på Diversity Index Award.”
– Verenice Bengtsson, deltagare i Akademikerprojektet 2016

Foto: Wonderlane på Unsplash

AKADEMIKERPROJEKTET BIDRAR
TILL DE GLOBALA MÅLEN
Genom Akademikerprojektet har klubben hjälpt ett 60-tal
utrikesfödda akademiker att få in en fot på den svenska ar
betsmarknaden. Det har bidragit till att nå det åttonde globala
målet, som syftar till att säkerställa anständiga arbetsvillkor
för alla, för en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela
samhället. Akademikerprojektet bidrar också till det sextonde
målet, att skapa inkluderande och fredliga samhällen, genom
att låta människor med skilda bakgrunder mötas och utbyta
erfarenheter. Ett utmärkt sätt att förändra utanförskap till
gemenskap och samhällsutveckling!

STORYTELLING I ROTARY
Tack vare engagemanget från våra medlemmar i Akademiker
projektet blev Malmö Rotaryklubb år 2018 vinnaren i tävlingen
”Storytelling i Rotary”. Motiveringen löd:

”Klubben har med projektet engagerat
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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Rotary Doctors
Varje år reser cirka femtio läkare och tandläkare till Kenya för att oavlönat dela
med sig av sin kunskap för att stödja och utbilda befolkningen i hälsofrågor. Sedan
starten 1988 arbetar stiftelsen Rotary Doctors med att förbättra tillgång och kvalitet
på hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan. Barn- och
mödravård är en viktig del av verksamheten och stiftelsen arbetar bland annat med
vaccination av barn. Rotary Doctors finns idag på tre platser i Kenya.
Det långsiktiga målet är att utveckla lokalbefolkningens
kunskap om hälsovård och att förbättra eller skapa nya vård
strukturer. Genom utbildning och samarbete kan befolkningen
tillsammans med hälsomyndigheterna ta större ansvar för sin
egen sjukvård. Karin Håkansson är generalsekreterare för Rotary
Doctors Sweden och vill lyfta styrkorna med verksamheten:

” Vi jobbar med local communities för att verkligen
förankra förändringar när det gäller vatten,
kvinnors hälsa och vaccination. Det handlar mycket
om att förmedla kunskap, men också om att stödja
befintliga vårdfunktioner i lokalsamhället.
Vi är en så liten organisation så vi kan ha
direktkontakt med fältet. Jag kan se exakt vad
som händer med alla pengarna och vilken skillnad
vi gör. Vi kan göra förändringar snabbt som kan
vara avgörande för familjer och individer i avlägsna
områden, och det är ju fantastiskt. I dagens läge
fokuserar vi till exempel på utbildning av vår
personal kring Corona och hur man kan skydda sig.
Därefter utbildar vår personal hälsovolontärer ute
i byarna. På så sätt bygger vi en lokal kompetens
som säkrar en bättre livskvalitet nu och i framtiden.”
BERÄTTELSEN BAKOM ROTARY DOCTORS

Selina Wachiyye och Karin Håkansson, Foto Jacinta Karimi
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Christer Dahlskog, en av Malmö Rotaryklubbs medlemmar,
satt i Rotary Doctors styrelse under fyra år och bistod då
framför allt med sin kompetens inom kommunikation. Rotary
Doctors grundades på initiativ av Lars Braw, rotarian och jour
nalist på Kvällsposten, efter att han i slutet av 1980-talet varit
i Kenya och gjort ett reportage. Projektet startade i den egna
klubben, men engagerade snart fler klubbar i distriktet och
sedan i hela Sverige.

” Lars Braws idé var att Rotary skulle stå för
organisationen och vara en plattform för läkare
och sjukvårdspersonal som ville ägna sin fritid
åt att hjälpa befolkningen på plats i ett land
som verkligen behövde det. Verksamheten
skulle ha full kontroll över insamlade medel,
direktkontakt med lokala krafter, och
systematiskt överföra kunskap för att säkra
långsiktigt hållbara förbättringar. Så blev det
också och den processen är idag Rotary Doctors
väl inarbetade signum – både hos mottagarna
i Kenya och hos trogna bidragsgivare och
volontärer här i Sverige.”
– Christer Dahlskog
RENT VATTEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING
FÖR GOD HÄLSA
Närhet till rent vatten är en faktor som till stor grad på
verkar befolkningens hälsa. När det är långt till en vatten
källa väljer familjerna att använda mindre vatten, särskilt
till hygien. Ofta är vattenkällorna förorenade. Vattnet är
smutsigt eller innehåller bakterier och parasiter från boskap
som betar i närheten. En del av Rotary Doctors arbete
handlar om att etablera brunnar för att förbättra vatten
försörjningen i områdena där organisationen är verksam.

Christer Dahlskog
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Fullt fokus framåt för
distriktets hållbarhetsarbete
Under Rotaryåret 2019-2020 har vi inrättat en kommitté
som ansvarar för hållbarhetsfrågorna i vårt distrikt,
Rotary Sustainability Distrikt 2390.

Kommittén leds av Ulf Bingsgård och arbetet utgår dels från
Rotarys sex fokusområden, dels från de samverkande dimen
sionerna av hållbar utveckling: den ekologiska, ekonomiska
och sociala. De närmaste åren kommer kommittén att fokusera
på fyra prioriterade frågor:
KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING
Genom att identifiera och förmedla föredragshållare inom håll
barhet till klubbarna ökar kunskapen och medvetenheten om
hållbarhetsfrågor. Kommittén har redan påbörjat arbetet med
att skapa en bank med möjliga och intresserade föreläsare,
och kommer även att arrangera ett större föredrag i månaden
under det kommande halvåret.
GLOBALA OCH REGIONALA INITIATIV
Tillsammans med andra distrikt och klubbar ska vi driva håll
barhetsprojekt regionalt eller internationellt. Målet är dels att
göra fysisk skillnad, dels att lyfta frågan om hållbar utveckling
i Rotary världen över.
LOKALA INITIATIV
Våra klubbar arbetar aktivt med frågor som gör skillnad i deras
närområde. Kommittén har därför i uppgift att lyfta och locka
fram lokala initiativ inom distriktet.
VERKTYG FÖR GENOMFÖRANDE
Kommittén kommer också att arbeta aktivt med att ge klub
barna rätt verktyg för att inse vad Rotary gör för att bidra till
en hållbar framtid, på klubb-, distrikts- och internationell nivå.
Genom att synliggöra och diskutera vårt arbete har vi goda
förutsättningar att utveckla det, både i det stora hela och som
enskild klubb.
MED BLICKEN FÄST PÅ FRAMTIDEN

Torkil Rönne, Distriktsguvernör 2019-2020
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Vi rotarianer har alltid strävat efter att förbättra vår omvärld
och det finns alltid utrymme för fler välgörande initiativ.
Tillsammans hittar vi vägar för att utveckla och förbättra håll
barhetsarbetet i distriktet och de enskilda klubbarna.

Tack till…
Skriften om vårt hållbarhetsarbete och Agenda 2030 har tagits fram på initiativ av våra klubbmedlemmar.
Vi vill tacka de engagerade rotarianer och sponsorer som sett till att den blivit verklighet och samtidigt
stöttat Malmö Rotaryklubb och Rotary Doctors:

Mikael Roos

Rolf Hedberg

Ulrik Wehtje (tryck)

www.framtidensnatur.se

VI SOM ARBETAT MED SKRIFTEN

Anna Celsing, medlem
– projektledning

Zeynep Erdal, medlem
– projektledning

Stephanie Anvelid-Uller,
K-E Grevendahl Development AB
– research

Jeanette Carlström, Navigator – produktionsledare
Amanda Ekenberg, Navigator – copywriter
Emma Persson, Navigator – grafisk designer
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