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Protokoll fört vid månadsmötet den 9 september 2012 
 
1. 1LP Thomas hälsade alla välkomna till mötet i klubblokalen. 

2. Upprop: Efter Lion Åke Åkerströms skriftliga begäran om utträde beviljats visade uppropet att 14 
st medlemmar var närvarande. Noterades att Lion; Ambjörn, Ingvar, samt 3 icke aktiva 
var frånvarande. 

3. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar. 

4. Verksamhetsinrikting 2012-2013: LP Thomas förklarade sin ambition att i första hand 
bibehålla nuvarande medlemsantal genom att ha roligt tillsammans på möten och 
aktiviteter, samt arbeta för ökad värvning. Idéer på nya aktiviteter är välkomna som 
ersättning för den avvecklade Loppisen. 

5. Rapporter: 

5.1 Kassaförvaltaren: Vid maj månads utgång var behållningen i den Administrativa kassan 
23 642,63 kr och i Aktivitetskassan 170 111,63 kr. Se Excell - redovisningarna för respektive 
kassa under rubriken ”Styrelsemöten” på hemsidan. 

5.2 Aktivitetskommittén: Lion Leo rapporterade från Solatumdagen där Lions mot ersättning 
medverkade genom att serverade ”varma mackor” och dryck. Solatum har skickat ett tackbrev med 
önskemål om fortsatt/framtida samarbete. 

5.3 Medlemskommittén: LP Thomas berättade att Pia Norman avböjt att engageras sig aktivt i 
Lions pga andra engagemang. Lars föreslog att vi skulle undersöka intresset hos Annika Söderlind 
och Lotta Karlsson. 

5.4 Hjälpkommittén: Lion Elvy rapporterade att inga hjälpinsatser har utförts under 
sommaruppehållet. 

5.5 Festkommittén: Beslutades att Lions traditionella surströmmingsfest skall anordnas 29/9 
kl 19.00 i klubblokalen. 

5.6 IR/PR & IT redaktionen: Lions verksamheten har delvis haft sommaruppehåll vilket har 
uppmärksammats på vår hemsida. 

6. Arbetsfördelning 2012-2013 diskuterades och det konstaterades att posten som vice LP 
är vakant efter Thomas som tillrädde som LP istället. 

7. Rapport från Distriktets uppstartsmöte 1/9 i Sundsvall: LP Thomas, lion Lars och 
Anders deltog. Distrikt 101-N har idag 34 klubbar och ca 800 medlemmar och multipeldistriktet 
MD101 Sverige har 10 distrikt och ca 12.000 medlemmar. Uppdaterat material för funktionärer 
finns på webben. Tips lämnades om var vi kan beställa RollUps till ett förmånligt pris. Lions 
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Danmark använder sig av hemsidan och e-handel där man kan skänka och betala till olika 
hjälpändamål. Riksmötet 2013 är 10-12 maj i Åre.  

8. Gåva till minne av Sixten Östin: Mötet beslutade att skänka 2.000 till Lions 
Cancerforskingsfond Umeå. 

9. Donation från Ingemar Jungner: Lion Sune berättade om bakgrunden till donationen 
på 10.000 kr för att främja fysisk aktivitet bland unga och äldre i Junsele. Beslutades att 
skänka 2.500 kr till Ungdomsgården för Bowling. 

10. En spruta, ett liv – Lions mässlingsinitiativ: För att få ut full medfinanisering från Bill 
Gates Foundation behöver aktiviteten mera bidrag. Beslut enligt styrelsens förslag att 
skänka ytterligare 5.000 kr.                                          

11. Zonmöte 17/9 i Långsele: LP Thomas, lion Leif och ev Sune åker. 

12. Övriga Frågor: 

a) Röda Fjädern insamligen; Lion Elvy berättade att insamlingsbössor, pinsoch broschyrer är 
utplacerade på Handelsbanken, Ica och Wästra Spel o Gotta. 

b) Bräcke LC firar 50 år: Beslutades att skänka 1.000 kr till Barndiabetesfonden. LP 
Thomas skriver gratulationsbrev. 

c) Bidrag till Ridsadel/Holaforsryttarförening: Ärendet remitteras till styrelsen för 
beredning. 

d) Medemsärende: Lion Rune påminde om att han förra verksamhetsåret efterlyste en analys 
av de senaste årens avhopp från klubben. Efter diskussion remiterades frågan till styrelsen. 

e) Halsbandspins: Lion Ulla undrade om det inte finns halsband för damerna istället för 
Pinsen. Lion Evert åtog sig att kontrollera vad som finns i den vägen. 

13.  LP Thomas avslutade mötet. 

Vid protokollet/Anders Nordström 

 


