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Rapport från styrelsemöte med Rotary Doctors Sweden (RDS) torsdagen den 22 februari på Barrique 

restaurang i Göteborg. 

Vi var elva stycken styrelseledamöter, suppleanter och adjungerade som träffades torsdagen den 22 

februari i Göteborg. Mötet leddes av ordförande Margareta Wargelius. Agendan var lång med många 

punkter. 

En något begagnad jeep inköptes 2017 till ett mycket bra pris och två äldre jeepar såldes med vinst.  

Varje månad skickar Rotary Doctors Sweden nästan 300 000 SEK till Kenya för att täcka kostnader för 

material, läkemedel, bensin, reparation av jeepar, löner etc. 

Viveca Serder och Gudrun Håkansson redovisade sin utvärderingsrapport efter deras besök i Kenya i 

6 – 14 december 2017. Under en vecka hade de nitton möten och fick en bra uppfattning om 

situationen på de olika stationerna. RDS:s kontaktpersoner i Kenya (Daniel och Jacinta) är 

nyckelpersoner i verksamheten. De har lång erfarenhet och ett väl upparbetat nätverk med 

myndigheterna. RDS har ett mycket gott anseende i Kenya. Organisationen håller nu på att överlåta 

verksamheten i området runt Kitale till myndigheterna, då målen har uppnåtts. En viss oro kan 

märkas bland sjukvårdspersonalen och volontärerna. De vet inte om myndigheterna kommer att 

anställa eller använda sig av deras hjälp. Volontärerna arbetar en dag i veckan och en del hoppas på 

att det ska leda till fast anställning. De utför tillsammans med sjuksköterskorna ett bra och effektivt 

arbete. Ett överlämnande av verksamheten i Mumais har påbörjats och man ser positivt på 

processen, då målet även här har uppnåtts. 

Sven-Åke Hedström rapporterade om situationen vad gäller Marburgviruset i Kitale området. Enstaka 

fall har konstaterats men man befarar ingen epidemi. 

Nu planeras en ny verksamhet i North Pokot området i norra Kenya. Invånarna där är till stor del 

boskapsskötare och månggifte är vanligt. Flickorna gifts bort när de är 13-14 år och könsstympning är 

vanlig. Kvinnorna sköter allt arbete med hus, hem, odling och byggnationer. Männen sköter 

boskapen och är borta flera månader eftersom de går in i Uganda när torrperioden kommer. 

Boskapen är betalningsmedel så befolkningen konsumerar inte mycket kött. Rotarys läkare kommer 

att arbete inom landets sjukvårdssystem i kommunsjukhus och existerande dispensärer där det 

redan finns personal och volontärer. I april åker de två första Rotaryläkarna dit. 

Latrinprojektet WASH utanför Kitale pågår och de byar som deltar och genomför det får ett certifikat. 

Vissa problem finns t.ex. hög grundvattennivå vilket innebär att man inte kan gräva latriner. Då 

måste man gjuta i betong och ha en tunna. 

Flera klubbar i Sverige arbetar med Global Grants (högre nivån av Rotary projekt)och söker klubbar i 

Afrika som är certifierade för att samarbeta om detta.  

RDS har kontakt med Free Town i Sierra Leone där man tänker sig att etablera jeeplinjer när 

överlämnandet till myndigheterna i Kitale är klart. Kostnaden för verksamheten kommer att sjunka 

då det är billigare att bedriva sjukvård i Sierra Leone. Det saknas mycket sjukvårdpersonal eftersom 

ebolautbrottet drabbade landet hårt. Tanken är att verksamheten efter ett visst antal år även här ska 

överlåtas till myndigheterna och RDS ska redan nu lägga upp en noggrann exitplanering. 



RDS:s 30-års jubileum planeras och förslag finns att samordna med U-fondens 50-års jubileum. 

Gemensam konsert planeras. Ett upprop till alla Rotaryklubbar har gått ut med ett tidsschema för 

insamling till olika delar inom RDS.  

Intresset för resor till västra Kenya för Rotarianer är stort. Resorna inkluderar besök hos jeepläkarna 

och tandläkarna. Man får även se vatten- och sanitetsprojekt och dessutom görs studiebesök i skolor 

och sjukhus. Tre resor är planerade, en i september, en i november och en i januari 2019. 

Uppdatering av hemsidan diskuterades och man ska undersöka kostnaden för att mobilanpassa den.  

Tyvärr hann mötet inte med att prata om den nya personsuppgiftlagen GDPR. Det var en intressant 

och givande möte där vi fick mycket information om RDS och dess verksamhet. 

Ingelög Wyndhamn 

Rådspresident 2017 - 2018 

 

 

 

  


