Reflektion och summering över presidentåret 2019/20 och blick mot 2020/21
Juli 2019 tillträdde jag, Elisabeth som president och våra fredagsluncher startade i augusti.
Under sommaren var det också det sedvanliga sommarlägret för barn och ungdomar där de
fyra rotaryklubbarna i Ängelholm hjälpte till med matlagning.
Under hösten och våren hade vi ett spännande och varierat program. Vi fick bl.a. höra om
nöjesbranschen, cigarrer, boktips och Havsbadens historia. Dessutom några ego-föredrag
och klubbsamråd.
25 oktober firade vi 70-årsjubileum, det blev en trevlig kväll med 70 deltagare.
Från 20 mars har våra fredagsluncher varit inställda pga Coronaviruspandemin med
rekommendationer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Rotary International.
I Ängelholm har vi stärkt samarbetet mellan de fyra Rotaryklubbarna. Presidenter och
inkommande presidenter har haft fyra gemensamma möten och planerade att tillsammans
ha en monter på Företagsmässan. Detta fick flyttas fram eftersom mässan blev inställd pga
Coronapandemin.
Vi hade ett gemensamt After Work och planerade ytterligare ett, men även detta fick ställas
in pga Coronapandemin.
Vi fyra Rotaryklubbar i Ängelholm har tillsammans sponsrat ytterligare en brunn i Kenya
inom ramen för Rotarys projekt ”rent vatten”. Utöver detta har vi två medlemmar som har
sponsrat en brunn vardera.
DG Annika Svensson hade ett gemensamt möte för Ängelholms fyra Rotaryklubbar.
Vi har också sponsrat 2 ungdomar för RYLA. De skulle kommit och presenterat sig under
våren och berättat om sina upplevelser, men coronaviruset satte stopp även för det.
Presidenten har varit på Distriktskonferens och tillsammans med inkommande på virtuellt
Distriktssamråd. Presidenten har också gått RLI-utbildning.
Det har varit ett trevligt och händelserikt år, lärorikt och med nya bekantskaper. Jag lämnar
med varm hand över klubban till Jan-Inge och går själv vidare som Assisterande Guvernör.
Elisabeth
------Nu är det dags för mig, Jan-Inge att ta över uppdraget som president i vår rotaryklubb, vilket
jag ser framemot. Formellt sker det den 1 juli i samband med det nya rotaryåret. Det är

tråkigt att vi inte har kunnat genomföra själva presidentskiftet såsom vi brukar i samband
med årets sista möte. Planen är att vi ska återuppta våra fredagsmöten med start den
7 augusti, då presidentskiftet kommer att genomföras ”på riktigt”. Jag har stämt av med vår
krögare och rotarymedlem Johnny, som enligt uppgift har anpassat allt utifrån gällande
coronarestriktioner.
Vår klubb kommer att gå över från club admin till den nya moderna IT-versionen Clubrunner
i samband med återstarten i augusti. Vår IT-kommitté med Henrik G och Magnus T i spetsen
har gjort en god insats när de konverterat alla våra uppgifter till det nya systemet. Klubbmedlemmarna kommer att få utbildning i clubrunner vid lunchmötet den 14 augusti.
Programkommittén med Sven S som ansvarig har våra fredagsföredrag klara fram till början
av oktober. Bra jobbat!
Jag kommer - precis som Elisabeth - att skicka ut söndagshälsningar med lite rotaryinfo. Den
första kommer om en vecka innan det blir juliupphåll fram till augusti.
Ha en skön sommarvecka!
Jan-Inge

