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Protokoll fört vid månadsmöte den 2 februari 2011 
 
1. LP Sune S. hälsade alla välkomna till mötet i DHR-lokalen. 

2. Uppropet visade att 15 var närvarande. Noterades att Lion Åke inte har avanmält sig till 
festkommittén. 

3. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll. 

4. Rapporter 

IR/PR Lion Gunnar hade inget att rapportera.  

Kassaförvaltaren Lion Leif redogjorde för genomförda aktiviteter samt meddelade att 
behållningen i kassorna är: 

 aktivitetskassan 171 489 kr samt 
 administrativa kassan 5 603 kr. 

Leif redogjorde för distriktets verksamhetsplan 2011/2012. Vi 
anbefalles vi bidra med 395 kr per medlem eller totalt 9 085 kr. 
Därutöver ett antal frivilliga insatser t ex till Barndiabetesfonden. 

Beslut: Mötet beslutade att bidra med 9 085 kr till distriktets 
verksamhetsplan. 

Aktivitetskommittén Lion Håkan rapporterade från planeringsmöte i Sollefteå för 
gemensam distriktsaktivitet. En glasögoninsamling i vår och en 
social aktivitet längre fram diskuterades. 

Beslut: Mötet beslutade att medverka i en glasögoninsamling och 
kan tänka sig medverka i en social aktivitet. 

Styrelsen föreslår att vi genomför en vårloppis i påskhelgen. 

Beslut: Mötet beslutade att genomföra en påskloppis den 23 april. 

Medlemskommittén Lion Ingvar redogjorde från kommitténs ansträngningar att värva 
nya medlemmar. Mötet diskuterades i positiva ordalag möjligheten 
att erbjuda damer att gå med i Lions. 

Beslut: Mötet beslutade att ge medlemskommittén i uppdrag att 
arbeta vidare med den inriktningen. 

Hjälpkommittén Lion Lennart har å klubbens vägnar gratulerat Anders Magnusson 
på hans 90-årsdag. Även Greta Magnusson har besökts och fått en 
chokladask. 

Festkommittén Lion Sune L berättade att kommittén att planerar för en 
skoterutflykt i vår. 

IT-kommittén Lämpligheten att skapa ett internt fotoalbum på hemsidan 
diskuterades livligt men inget beslut togs. 

5. Bidrag till Sjukhuset i Tanzania 
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Lion Håkan berättade att sjukhuset går back med ca 150 000 SEK per månad. 

Beslut: Mötet beslutade att skänka 20 000 kr till inköp av medicin mot löfte om 
rapport/återkoppling från sjukhuset och sjuksköterskeskolans elever från Umeå. 

6. Lokala arbetsinstruktioner enligt remisser 

Beslut: Mötet beslutade att fastställa arbetsinstruktioner för: 
 Skinklotteriet i samarbete med ICA 
 Luciaomröstning och lucialotteri 

7. Förslag till lotteri i vår och sommar  

Lotteri och olika förslag till vinster diskuterades. Lion Rune och Lennart fick mötets uppdrag 
att ta fram förslag/beslutsunderlag till nästa månadsmöte. 

8. Diverse frågor 
Global Servicekampanj: ”Skydda vår miljö” diskuterades. Beslutades att lämna uppmaningen 
utan åtgärd. 
Restlista: Uppföljning och uppdatering av restlistan gjordes. 
Genomgång av hemsidan: Leif E gick igenom navigeringsstrukturen till hemsidan och delade 
ut en bild till alla över strukturen på papper. 
Förslag till ytterligare arbetsinstruktioner: Frågan bordlades eftersom IT-kommittén inte har 
haft möjlighet att sammanträda. 

9. Övriga frågor 
Folke Jonsson: Lion Gunnar har en pågående diskussion med Folkes son om att han inte 
längre har något utbyte av sitt medlemskap i klubben. 
Pant 50 öre eller 1 krona för returburkar: Klargjordes hur det fungerar med pantersättningen. 
Lionsdagen i Umeå: Konstaterades att anmälningsdatum har gått ut. 
Inbjudan till GR i Sundsvall 25-27 februari: Sista anmälningsdatum 10 februari. 

10. Avslutning 
LP Sune S. förklarade mötet avslutat.  
 

Vid protokollet  

Anders Nordström 


