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Veckomöten fredagar kl. 07.15 – 08.30
Yxhammargården
Yxhammarsgatan 29
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Tel. 033-47 55 00
Vi har även digitala möten
E-post: boras-viskan@rotary.se Webb: www.rotary.se/boras-viskan

Kort historik om Rotary
Rotary grundades den 23 februari 1905 i Chicago och blev internationellt 1911 då den första
Rotaryklubben utanför USA startades. Rotary kom till Europa 1911 med start i Belfast, Dublin och
London. 1926 kom Rotary till Sverige i och med att Stockholms Rotaryklubb grundades. Till
Göteborg kom Rotary 1927 samt till Helsingborg och Malmö 1928.
1989 beslutade organisationen att öppna medlemskapet för kvinnor över hela världen.
Efter Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott har rotaryklubbar bildats eller
återupplivats i hela Central- och Östeuropa. Den första ryska rotaryklubben bildades 1990 och
organisationen växte snabbt de följande åren.

Rotary idag
Rotary är idag en världsomspännande organisation för ledande personer inom affärsvärld och
yrkesliv som ger humanitär service, verkar för högt ställda etiska krav inom samtliga yrkesområden
och bidrar till fred och samförstånd i världen. Rotary har idag ca 1,2 miljoner medlemmar, varav ca
200 000 kvinnor i ca 32 000 klubbar i ca 200 länder och regioner.
Under de dryga hundra år som Rotary verkat har det vuxit från en liten klubb med fyra
medlemmar till ett globalt nätverk av män och kvinnor som har en gemensam vision för en bättre
värld. Rotary är världens första serviceorganisation och har en lång historia av att hjälpa
behövande och att sammanföra människor med olika tro och kultur. Genom de enskilda
rotaryklubbarnas insatser och Rotary Internationals program arbetar Rotary för att göra världen
bättre.
Medlemmarna i Rotary ingår i en mångfacetterad grupp av ledande yrkesmänniskor som med
gemensamma insatser arbetar för att tillgodose olika lokala och internationella samhällsbehov
samt främja fred och världsförståelse. Rotaryklubbarna håller oftast möten en gång i veckan då
man bl.a. diskuterar hur man kan göra insatser för andra.
Rotarys ungdomsutbyte (RU) ger varje år ett stort antal ungdomar möjlighet att studera i andra
länder.

Rotary i Sverige
I Sverige har Rotary ca 26 000 medlemmar i ca 550 klubbar. Ca 25 % av medlemmarna är kvinnor
och ca 75 % män. Borås Viskan Rotaryklubb har 69 medlemmar varav 39 % är kvinnor och 61 %
män (augusti 2020).

Vad gör Rotary internationellt?
Rotary Foundations uppgift är att genom lokala, nationella och internationella humanitära
utbildningsmässiga och kulturella program stödja Rotary Internationals verksamhet för att uppnå
Rotarys syfte och målsättning – världsförståelse och fred.
Tack vare insatser från Rotary Foundation har mer än två miljarder barn fått oralt poliovaccin.
Genom Rotary Foundation kan klubbarna få bidrag till olika projekt, som klubben inte har
möjlighet att finansiera på egen hand. Rotarianer kan även få bidrag till resekostnader för
volontärinsatser och för planering av internationella projekt.

Läkarbanken
Läkarbanken är ett typiskt Rotaryinitiativ – startat och administrerat i Sverige. Läkare från Sverige
arbetar under sex veckor i ett u-land. De avlöser varandra så att tjänsten kan upprätthållas hela
tiden. Läkarna har ingen lön, men resan betalas av Rotary.
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Vad gör Rotary lokalt i Sverige?
På initiativ av de olika Rotaryklubbarna genomförs en mängd lokala projekt, t.ex. besök hos gamla
och sjuka, stöd till brottsoffer, stöd till lokala forskningsprojekt, deltagande i yrkesvägledning för
skolungdomar, stipendier åt utländska studenter i Sverige och läxläsning med invandrarungdomar.
I Borås samverkar de tre rotary-klubbarna bl.a. med Rotarys Ungdomsutbyte och projekt
Yrkesmentorer.

Borås Viskan Rotaryklubb
Borås Viskan Rotaryklubb startade den 4 november 1988 och höll sina möten i Annelundsvillan. En
interimsstyrelse tillsattes på våren 1988 och ett antal möten hölls fram till hösten samma år.
Rotary International meddelade den 13 oktober att klubben antagits som medlem i RI den 10:e
samma månad. Charterbrevet översändes via guvernören till Rotary International i USA.
Välkomsthälsningar bifogades också från kontoren i Sverige, Schweiz och USA.
Första veckobrevet är från mötet den 4 november 1988 där det framgår att följande styrelse valts
t.o.m. den 30 juni 1989
Charterpresident Henrik Brinck
Inkommande president Carl-Gustaf Eliasson
Vice president Staffan Gran
Sekreterare Karl-Erik Börjesson
Vice sekreterare Mats Brandt
Klubbmästare Anders Bergengren
Skattmästare Karl-Erik Suhr
Vice klubbmästare Bengt Bergqvist
PR-chef
Göran Stenbäcken
Ledamot
Claes Anderson

Minnesanteckningar
Klubbens första gäst var Birger Larson, som överlämnade Borås Södra Rotaryklubbs standar.
Charterfesten hölls den 11 november i Sparbankens lokaler. Det första protokollförda
styrelsemötet med den valda styrelsen hölls den 5 december. Den 10:e samma månad beslöts att
klubbmötena skulle hållas i Annelundsvillan på fredagar med start kl. 07.15.
Den 3 augusti 1990 hölls vårt första klubbmöte på Plaza Hotel. I oktober 1991 startades
vinlotteriet, som givit ett välbehövligt tillskott till kassan och gjort det möjligt för klubben att
engagera sig i samhällstjänst både lokalt och internationellt.
I augusti 2010 flyttade klubben till Yxhammargården, där veckomötena hålls.
Carl-Gustaf Eliasson var under rotaryåret 2000 – 2001 distriktsguvernör. Efter guvernörsåret har
Carl-Gustaf fortsatt att engagera sig för distriktet och för Rotary International. Han har arbetat
med Rotarys ungdomsutbyte i samverkan med Susanne Karlander och anordnat kurser för de
utländska ungdomarna. Kurserna har hållits på Fristads folkhögskola. Carl-Gustaf Eliasson är sedan
2019 hedersmedlem i Borås Viskan Rotaryklubb. Margareta Magnusson har varit assisterande
distriktsguvernör 2004 – 2005 och 2005 – 2006 och distriktsguvernör 2007 – 2008.
Klubben firade 30 år med en lyckad och välbesökt fest den 17 november 2018
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Presidenter i Borås Viskan Rotaryklubb
1988 – 1989
1989 – 1990
1990 – 1991
1991 – 1992
1992 – 1993
1993 – 1994
1994 – 1995
1995 – 1996
1996 – 1997
1997 – 1998
1998 – 1999
1999 – 2000
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 – 2021

Henrik Brinck, Charterpresident
Carl-Gustaf Eliasson
Staffan Gran
Claes Anderson
Branislav Filip
Ingemar Boman
Bengt Bergqvist
Hans Andersson
Gunnar Redström
Bo Molin
Bengt Prahl
Ulf Högardh
Ulf Grahm
Margareta Magnusson
Gunnar Ladenvall
PM Larsson
Roland Palmqvist
Britt-Marie Älverbrandt
Bertil Melin
Dan Andersson
Marianne Sjövall
Boris Preijde
Erik Williamson
Dag Bjurklint
Randi Evers
Lotta Johansson
Stefan Olsson
Maria Ekbrand
Kenneth Källerman
Tomas Olofsson
Björn-Ola Kronander
Petra Kyllergård
Peter Gunnarson

Paul Harris Fellow
Rotarianer eller icke-rotarianer som klubben vill hedra, kan bli
Paul Harris Fellow (PHF). Det kostar idag USD 1000. Pengarna
tillgodoräknas klubben som insättning i Rotary Foundation. I Sverige
använder vanligtvis klubbarna PHF för att uppmärksamma insatser som
klubbmedlemmar gjort.
I vår klubb har Paul Harris Fellow tilldelats: Henrik Brinck, Karl-Erik Suhr,
Alfred Hahn, Ingemar Boman, Christer Olausson, Carl-Gustaf Eliasson, Claes Anderson, Bengt
Wahlgren, Roland Palmqvist, Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh, Margareta Magnusson, Tomas
Olofsson, Sverre Rökaas, PM Larsson, Susanne Karlander, Lotta Runeson, Petra Kyllergård,
Marianne Sjövall, Ulla Lindberg, Dan Andersson, Claes Westfeldt, Lotta Preijde, Lotta Johansson,
Erik Williamson, Boris Preijde och Sven-Anders Fransson. Carl-Gustaf Eliassons PHF har
uppgraderats med fem safirer. Margareta Magnussons, Britt-Marie Älverbrandts, Ulf Högardhs och
Roland Palmqvists PHF har uppgraderats med en safir.
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Klubbtjänsten
Då vår klubb präglas av en kamratlig och humoristisk atmosfär är det inte konstigt att det inom
klubbtjänsten ordnats ett stort antal arrangemang för att stärka vänskapen. Här är några exempel:
teaterkvällar, konstutställningar, golfevenemang, julfester, skidresor, vin- och whiskyprovningar,
skulpturvandringar, företagsbesök. De tre klubbarna i Borås arrangerar oftast en gemensam
klubbkväll årligen.
Genom yrkestjänsten har vi också haft studiebesök på t.ex., Craft, FOV, Navet, Nexans, Ericsson,
Textile Fashion Center, Gina Tricot, Nordisk Designskola, Speed, Miss Mary, Ardagh.
När det gäller den internationella tjänsten har vi haft flera aktiviteter för utbytes-studenter och en
mängd engagemang för GSE, Group Study Exchangestipendiaterna. Det som först och sist håller
ihop klubben och som berör alla de fyra s.k. avenyerna är förstås föredragen på våra
klubbsammankomster. Under åren har vi lyssnat till ett mycket stort antal intressanta föredrag.
Här har funnits allt från engagerade klubb-medlemmar som berättar om spännande äventyr,
gripande öden och intressanta yrkesaktiviteter till gästande föredragshållare som professionellt
framfört allsköns djupsinnigheter.
Den 16 september 1997 öppnades en hemsida för vår klubb. Christer Olausson hade ordnat en
egen webbplats åt klubben, och Roland Palmqvist fick i uppdrag att arbeta med vår hemsida.
Sedan några år tillbaka sköts hemsidan av Björn-Ola Kronander, som är IT-ansvarig och
webbredaktör i klubben. I början av 2015 flyttades klubbens hemsidor över till Rotary Sveriges nya
modernare webbplats.

Rotarydistriktet
Borås Viskans Rotaryklubb tillhör distrikt 2360 som finns i Västra Sverige. Distriktet sträcker sig
från Säffle i norr till Varberg i söder, från Strömstad i väster och till Ulricehamn i öster. Distriktet
har två Rotaractklubbar för medlemmar mellan 18 – 30 år. Rotaractklubb Poseidon, Göteborg och
Rotaractklubb Ugglan, Åmål. Planer finns för att återstarta den vilande Rotaract-klubben i Borås. I
distriktet finns 59 klubbar med ca 2650 medlemmar.
Distriktsguvernör 2020 – 2021 är Ulla-Britt Andreasson, Landvetter-Råda Rotaryklubb.

E-postadress
boras-viskan@rotary.se

Hemsidor med mer information
Borås Viskan
Rotary International
Rotary Sverige
Vårt distrikt 2360
Rotaract
Ungdomsutbyte

www.rotary.se/boras-viskan
www.rotary.org
www.rotary.se
www.rotary2360.se
www.rotaract.se
www.rotarystudent.se

5

Styrelsen för Borås Viskan Rotaryklubb 2020 – 2021
Uppdrag

Namn

Telefon

President

Peter Gunnarson

0705-42 72 20

Tillträdande president

Lotta Preijde

0705-80 98 93

Nominerad president

Kerstin Häregård

0708-97 15 22

Past president

Petra Kyllergård

0702-21 05 90

Sekreterare

Jimmy Nidkell

0709-18 45 05

Inkommande sekreterare

Stina Hallhagen

0734-32 75 05

Skattmästare

Kenneth Källerman

0706-10 01 47

Klubbmästare

Dan Bodin

0705-33 82 50

Thord Elvljung

0703-52 19 95

Björn-Ola Kronander

0705-22 02 22

Programansvarig

Maritha Bäck

0705-16 21 46

Inkommande
programansvarig

Eva Blomqvist

0768-88 89 56

Inkommande
klubbmästare
IT-samordnare, facebook
och webbmaster

Adjungerade till styrelsemötena
Internationella
kommittén
Matrikelansvarig och
vice IT-samordnare
Kontakt Rotarys
Ungdomsutbyte (RU)
Yrkesmentorer

Stefan Olsson

0705-28 01 56

Stefan Olsson

0705-28 01 56

Anders Nilsson

0768-88 59 13

Lotta Johansson och
Kamran Rousta

0708-84 94 69
0732-30 08 61

Rotary i Borås
I Borås finns tre Rotaryklubbar som håller veckomöten:
Borås Rotaryklubb
tisdagar
kl. 12.15
Borås Östra Rotaryklubb
torsdagar
kl. 12.00
Borås Viskan Rotaryklubb
fredagar
kl. 07.15
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First Hotel Grand
Sinnenas Hus
Yxhammargården

Information för medlemmar i Borås Viskan Rotaryklubb
Medlemsavgift
Inträdesavgift
Vinlotteri
Klubbmöten

Närvaro

Veckobrev

Referenter

Gästvärdar

Kommittéer

Klubbaftnar

Hyllningsadress

Facebook
Afterwork

1 000 kronor/verksamhetsår, som är brutet med start 1 juli.
200 kronor
Klubben ordnar vinlotteri under elva av årets månader. Det är
obligatoriskt att delta i vinlotteriet som kostar 1100 kr/år.
Om inget annat anges äger klubbmötena rum varje fredag
kl. 07.15. Klubbens programansvarige planerar in olika föredrag
för klubbens möten. Klubbens president leder mötena. Om
presidenten har förhinder leds mötet av en past president. Covid19 har inneburit att klubben även har digitala möten. Vi kommer
att fortsätta med s.k. hybridmöten där några deltar fysiskt och
några digitalt.
Man bör delta i minst 50 % av klubbens möten. Man får även
närvaro för bl.a. styrelse- och kommittémöten, After Work och
klubbaftnar.
Varje vecka skriver inkommande sekreteraren veckobrev, som
skickas digitalt till dem som har e-postadress. Veckobreven finns
även på klubbens hemsida.
Gästvärdarna utses till referenter, vilket innebär att man skriver
ett kort referat av föredraget som hålls. Referaten skickas
tillsammans med veckobreven. Klubbens inkommande
sekreterare ansvarar för att schema för referenter läggs ut.
Inkommande sekreteraren gör varje år upp en lista över när
medlemmarna ska utföra sitt gästvärdskap. De tre gästvärdarna
ska ställa i ordning inför och efter mötet, registrera närvaro samt
ta in frukostkupong/avgift (f.n. 110 kr/frukost). Häfte med 10
frukostkuponger kostar f.n. 1 100 kr. En av gästvärdarna tar ett
särskilt ansvar för utifrån kommande gäster.
Klubben har ett antal kommittéer som bl.a. arbetar inom
klubbtjänst, Rotarys Ungdomsutbyte, internationella projekt,
lokala projekt med fokus på Yrkesmentorer. Presidenten tar
initiativ till kommittéer eller projektgrupper och ger uppdrag åt
kommittéordförande, som sedan utser ledamöter i kommittéerna.
Klubbmästaren bjuder in till klubbaftnar under rotaryåret, då man
under trivsamma former lär känna sina klubbkamrater.
Klubbtjänsten kan även ta initiativ till studiebesök och andra
arrangemang.
När en medlem fyller jämnt, uppvaktar klubben med en hyllningsadress, där klubbkamraterna skrivit sina namn. Den hyllade får
välja vad den insamlade summan ska användas till t.ex. Rotary
Foundation, klubbens Tanzaniaprojekt eller annat projekt.
Vi har en sluten Facebook-grupp för kommunikation med
och mellan medlemmarna.
Den sista onsdagen i varje månad träffas vi på någon av stadens
pubar för en stunds After Work med start kl. 17.00.
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Borås Viskan RK internationellt
Borås Viskan Rotary Klubb har sedan år 2000 drivit olika projekt i Tanzania. Inriktningen har varit
att satsa på utbildning och hälsovård. Upprinnelsen till detta var en redan etablerad kontakt
mellan Fristad Folkhögskola utanför Borås och deras vänskola Tango i Mbulu, Norra Tanzania.
Redan efter vårt första besök i Tanzania såg vi att ge hjälp till självhjälp är det bästa biståndet i en
region som Arusha med ca två miljoner människor.
Tillsammans med Arusha Mount Meru Rotary Club har vi genomfört ett antal skolprojekt. En fattig
och mycket dåligt utrustad skola i Arusha, Lemara Primary School, har fått skolbänkar och annan
utrustning. De tillverkades av lokala snickare. Borås Viskan finansierade upprustning av skolsalar
med nya golv, målade väggar och nya fönster. Nästa fas blev att renovera och inreda en lokal till
skolans bibliotek och förse det med böcker. Ett liknande biblioteksprojekt finansierat av klubben
har genomförts vid Njiro Hill Primary School, Arusha.
St Magdalene Canosa Center, Girls Training Center i Arusha har fått bidrag, som har bekostat
examensgåvor i form av symaskiner, vilket blivit mycket uppskattat. Klubben ger tillsammans med
Mount Meru Rotary Club fortsatt stöd till St Magdalene.
Vi har tidigare hjälpt till att transportera ner röntgen-, operations- samt en hel del annan
utrustning till St Elizabeth och Mount Meru Hospital. Installationen har utförts av tekniker från
Borås. De har även på plats utbildat och tränat den inhemska personalen. En förnyad utbildning på
plats i Arusha, som är sponsrad av Borås Viskan, genomfördes i slutet av 2018.
Borås Viskan har en bra kontinuitet i att besöka våra projekt i Tanzania och även i att söka nya
projekt tillsammans med Mt Meru Rotary Club i Arusha. Ungefär vart tredje år ordnar vi resor där
klubbens medlemmar (8 - 12 personer) deltar. Vissa har varit med flera gånger men vid varje resa
har flera deltagit för första gången. Sammantaget har drygt 20 klubbmedlemmar besökt våra
projekt på plats i Tanzania under de senaste tio åren.
Den senaste resan till Tanzania ägde rum i november 2017. Nästa klubbresa planeras till slutet av
2021.
Mer info om Borås Viskans hjälpprojekt i Tanzania finns på klubbens hemsida.
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