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Rapport IW-doktorn 

 

Den 9 november 2017 var  jag med  på ett styrelsemöte för Rotary Doctors Sweden (IW-doktorn) på 

Topperyd Konferens utanför Nässjö.  

 

Vi var tolv i styrelsen som möttes mellan 10.15 – 15.40 på torsdagen.  Revisorn deltog också under 

några timmar och redovisade verksamhetsåret 2016/2017. Styrelsemötet var förlagt till Topperyd  

vackert belägen mellan Jönköping och Nässjö. Inger Lundberg och Lina Rehn (mor och dotter) 

öppnade hösten 2010 en gårdsbutik och tillsammans med flera familjemedlemmar har de successivt 

utökat sin verksamhet. Där finns möjlighet till både konferens/café och butik. Jan Lundberg är 

distriktsrepresentant för Rotary Doctors Sweden (RDS) i D2380 och han har också varit nere som 

jeepläkare några gånger.  

 

Styrelsen i RDS behöver förnyas varefter men flera av de nuvarande är beredda att vara kvar ett år till.  

Årsredovisningen 2016/2017 visar att intäkterna har ökat främst genom testamentsgåvor och allmänna 

gåvor trots att insamlade medel från Rotary klubbarna har minskat. Kostnaderna har minskat. Det 

gäller främst administrations- och insamlingskostnader. Man har också fått ett överskott genom 

avyttring av värdepapper. Under året har RDS inköpt nya fordon och även sålt gamla med reavinst.  

 

Årets ekonomiska situation är bra. Det har varit en del extra kostnader i Kenya på grund av 

sjuksköterskestrejk.  RDS har därför behandlat fler patienter. Strejken är nu avslutad. Ett sätt att få in 

pengar till RDS kan vara sponsring. En mall för eventuella sponsorer har tagits fram. Viktigt att de 

inte kan förknippas med någon kriminell verksamhet utan har en etiskt godtagbar grund . RDS tillhör 

numera Forum Syd och ska där ansöka om bidrag på 100 000 SEK.  

 

Radiohjälpen (RH) har tidigare stött RDS med 500 000 SEK i bidrag. RH har bytt handläggare och vill 

ha en ny projektrevision i Kenya. Det blir klar under november. RDS ska göra en ny ansökan om 

bidrag från RH som vill att pengarna riktas mot barn. RDS tror att bidraget högst kan bli 200 000SEK.  

 

Strategigruppen gav sin rapport från mötet i Hässleholm den 12 oktober 2017.  De hade bl.a. 

diskuterat värdegrunden, vad som bör utvärderas, långsiktig stabilitet i styrelsen, finansiell stabilitet, 

verksamhet i annat land (förslag Sierra Leone) och firandet under jubileumsåret (30 år). 

 

De närvarande rapporterade om distriktskonferenserna under hösten. RDS hade bord med broschyrer 

och möjlighet att hålla ett kort anförande. Flera tips på hur man kan förnya och lyfta fram RDS vid 

konferenserna presenterades. 

 

Den nya foldern som visar samarbetet mellan RDS, U-fonden och Shelterbox diskuterades och man 

planerar att ha seminarier i distrikten för att informera och inspirera klubbar/medlemmar att bli 

månadsgivare. 

 

 



För att uppmärksamma jubileumsåret kommer marknads-och strategigruppen att formulera en plan. 

Olika förslag diskuterades hur jubileumet ska firas. Förslag att en resa till Kenya lottas ut, en på våren 

och en på hösten bland de klubbar som deltar i det/de insamlingsprojekt som kommer att lanseras.  

Ett brev till TRF-ansvariga och klubbpresidenter ska ut innan nyår för information. 

 

I Uganda har Marburgviruset uppträtt. Det är en blödarlik sjukdom som sprids lätt. Dödligheten är 

stor, 50 %. Den kan vara svår att identifiera eftersom den påminner initialt om andra sjukdomar. 

Sjukvårdspersonal måste vara klädd som en astronaut dvs. helt täckt. I Kenya finns inga rapporterade 

fall men i Uganda finns några. Myndigheterna är kompetenta och kliniker sätts upp. Det finns ingen 

behandling bara lindring.  

 

En genomgång av läkarsituationen inom RDS visar att det saknas läkare under tre perioder på 

Matungulinjen och under en period på Kwanzalinjen. 2019 kommer Matungu- och Kwanzalinjerna 

att överlämnas till de lokala sjukvårdsenheterna. Man vet inte i nuläget hur mycket verksamhet som 

RDS kommer att ha kvar. RDS vill arbeta mer med kenyansk personal och ha färre anställda. Man 

funderar på att delta i ett sanitetsprojekt WASH som fokuserar på byggande av latriner i byarna. 

 

Ordförande tackade alla närvarande för ett givande möte. Vi tackade för ett trevligt möte och tog oss 

hem i höstrusket. 
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