
     
 
Rapport IW-doktorn 
 
Den 14 september 2017 vad jag med på ett styrelsemöte för Rotary Doctors Sweden (IW-doktorn) på 
Jönköpings Tekniska Högskola (JTH).  
 
Vi var elva som möttes mellan 10.30 – 15.30 på torsdagen. Mötet inleddes med en kort information 
av Linda Bergqvist, marknadsansvarig på JTH. Vi imponerades alla av den framåtanda och 
initiativkraft som JTH genomsyras av. 
 
Styrelsen tackade för det generösa bidraget på 121 000 från Inner Wheel. 
 
Ekonomin för Rotary Doctors Sweden (RDS) som varit dålig de två senaste åren har nu hamnat på 
plus bl.a. tack vare två olika händelser. RDS har fått ett testamente på 1,7 miljoner kronor från 
Ragnar Jönsson. I testamentet står att pengarna ska användas för projekt som har med vatten att 
göra. Av de pengarna har nu 300 000 avsatts till ett vattenprojekt. Beslut togs också att en källa i 
Kenya som finansieras med pengar från ”vattentestamentet”  via Kristianstad-Åhus Rotaryklubb ska 
heta Ragnar Jönssons källa.   
Den andra orsaken till plus är att aktier och fonder har sålts vilket generarat en vinst. Fonder och 
aktier som Rotary Doctors Sweden innehar ska vara etiska och styrelsen tittar på detta när man får 
donationer i form av aktier och fonder. En policy för  hur pengarna ska placeras ska utarbetas. 
 
Beslut togs att sälja två äldre jeepar och med de pengarna plus max 50 000 ur ”vattentestamentet” 
köpa en bättre begagnad jeep. Jeepen ska användas för att inspektera bl.a. brunnar och reningsverk. 
RDS har en kontaktperson i Kenya som kommer att genomföra köpet.  
 
Jeeplinjerna i Matungu och Mumias i Kenya kommer att slås ihop. Fem jeeplinjekliniker ska då 
överlämnas till hälsomyndigheterna. Vid två kliniker behöver byggnader slutföras. RDS går in och 
stödjer med ca 30 000 – 40 000 kr per byggnad. RDS ska också stödja med extra utbildning för 
kommittéer och volontärer vid dessa kliniker. En fundering kom upp varför fler kvinnor i åldrarna 14 
– 35 är sjuka än män. Det är en fråga man ska titta närmare på och försöka få fram orsakerna till det. 
 
Inventeringen och planering av området West Pokot i Kenya kommer att fortsätta. Det blir dels en 
insats med läkarstöd till klinikerna och dels en insats med stöd till lokal samhällen som finansieras 
genom en ansökan till Forum Syd. Den senare kan innehålla utbildning för klinikkommittéer, 
hälsovolontärer, kvinnogrupper, mansgrupper eller/och ungdomsgrupper. Undernäringen i området 
är stor och RDS behöver ha en klar strategi.   
 
RDS har blivit medlem av Forum Syd, en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation 
med runt 140 medlemmar som själva är aktörer inom biståndsområdet. Genom medlemskapet får 
RDS tillgång till kunskap och information om biståndsverksamhet samt får möjlighet att ansöka om 
vissa bidrag.   
 
RDS har också sikte på framtiden och funderar över nya områden där insatser kan behövas. En 
strategigrupp ska undersöka behovet. 



 
En ny folder har färdigställts där RDS, U-fonden och Shelterbox presenteras. Syftet är att visa hur 
samarbetet dem emellan fungerar och även uppmuntra till månadsgivare. Fördelningen av medlen 
kommer att bli 50 % till RDS, 25% till U-fonden och 25% till Shelterbox. 
 
Nästa år firar RDS 30 år och man diskturar hur det ska uppmärksammas. Redan nu planeras en resa 
till Kenya för intresserade Rotarianer samt bidragsgivare. Resan finns presenterad i magasinet PULS. 
 
Mötet var mycket givande och informativt. IW-doktorerna ställer gärna upp och berättar om arbetet 
de utför i Kenya ofta under svåra förhållanden. Barnadödligheten är stor i världen. Det är av stor vikt 
för sjukvårdspersonal att komma ut på landsbyggden och vaccinera barnen. Fungerande jeepar är ett 
måste i arbetet. På vår hemsida finns nu videoklipp där läkare berättar om sitt arbete ute på 
klinikerna och där vi även får följa med ut till läkarstationerna. 
Nästa styrelsemöte blir den 9 november i Nässjö. 
 
 
Helsingborg 18 september 2017. 
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