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Protokoll fört vid månadsmötet den 6 mars 2013 
 

1. LP Thomas Löfgren hälsade alla välkomna till mötet. 

2. Uppropet visade att 13 medlemmar var närvarande.  

 3. Föregående protokoll: antogs utan ändringar. 

4.  Rapporter: 

4.1 IR/PR & IT redaktionen: TÅ har gjort gratisreklam för studiecirkeln. Se även pkt. 6 

4.2 Kassaförvaltaren: behållningen i den Administrativa kassan är 17 741,45 kr och i 
Aktivitetskassan 146 954,65 kr.  

4.3 Aktivitetskommittén: Flotten är utplacerad på Storån. Det stormiga vädret har vält flotten den 
ett par gånger men nu är den välförankrad. Enligt Leo finns det risk för att den sjunker pga 
tyndgden när Storån River. 

Frågan om sommarlotteri väcktes men bordlades till kommande månadsmöte. 

4.4 Medlemskommittén: Lions har fått ett tackkort för medverkan vid Everts begravning. 

4.5 Hjälpkommittén: Inget att rapportera. Kommittén återkommer till vårfesten längre fram. 

 4.6 Festkommittén: Föste kocken är borta idag och Lennart har tillagat kvällens middag själv. 

5. Studiecirkel ”Tillvaratagande av Viltkött”: 13 deltagare har anmält sig och en står på väntlista. 

6. Ev skoterutflykt: Vid det föreslagna datumet 23 mars anmälde många förhinder och underlag 
saknas således för att genomföra utflykten i år. 

7. Storån River: På grund av minskat medlemsantal återstår 9 block att sälja gemensamt. Förslag att 
vi gör en gemensam aktivitet helgen den 16-17 mars i samband med Folksam Cup. Samling sker 
den 15 mars kl 12.00 utanför ICA. Sune utformar annons till hemsidan och Anders skriver manus 
för ev reklam av speakern på skidstadion. 

8. Deltagande i Distriktsmöte i Sundsvall 13 februari: LP Thomas och LS Anders är anmälda. 

9. Förslag till arbetsfördelning 2013/2014: LP Thomas redogjorde för styrelsens förslag. 
 Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förlag. Anders och Sune rapporterar till 

medlemsregistret.  

10. Övriga frågor: 

a) Sune föreslog en gemensam träff på Corner för att diskutera idéer för framtiden. Förslag på datum 29 
mars. 

b) Deltagande i zonmötet måndag 25 mars i Långsele. Lion Thomas, Lars och Leif åker. 

c) Nästa styrelsemöte 17 mars kl 18.00. 

Mötet avslutades. 

Vid protokollet/ Anders Nordström 


