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Protokoll fört vid månadsmöte den 5 november 2014 
 
1. LP Stig-Olof öppnade mötet 

2. Uppropet visade att 15 st var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro. 

3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Rapporter 
IR/PR Lion Sune återkommer under punkt 7. 

Kassaförvaltaren Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 105 803,30 kr 
och i administrativa kassan fanns 10 113,32 kr. 

Aktivitetskommittén Lion Leo återkommer under punkt 5.  

Medlemskommittén Lion Thomas har inget nytt att rapportera. Lion Leif berättade att 
han har skickat ansökningsunderlag till Gunilla Tjernberg 
eftersom hon har blivit avregistrerad som medlem i Lions. 

Hjälpkommittén Lion Elvy hade inget rapportera. 

Festkommittén Lion Lars rapporterade att inga speciella fester planeras just men 
återkommer om eventuell fest efter nyår. Kommittén planerar för 
vi ska få mycket god mat vid kommande månads- och zonmöten. 

IT-kommittén Lion Sune återkommer under punkt 7.  

5. Avstämning inför lucia, skyltlördag och övriga julaktiviteter 
Lion Leo berättade att styrelsen har beslutat att bidrar med 1 000 kr till annonsen i 
VästraNytt där våra punkter kommer att finnas med. 

Antalet Lucia-kandidater är nu nere i fyra som vill ha omröstning. Dessutom ställer fyra 
flickor upp från årskurs 8 som tärnor. Beslutades att vi bland luciarösterna lottar ut två 
presentkort á 300 kr. 

Leo delade ut en tjänstgöringslista för november-december. 

Beslutades att vi hugger tre granar och behåller priset 150 kr. Den 22 november bör de 
första granarna levereras till Margita. 

Lion Peter ansvarar för godispåsarna enligt instruktioner från Lion Gunnar och Leo. 

LP Stig-Olov förrättar kröningen av lucia. Återstår att bestämma vem som ska hålla talet i 
kyrkan. Lion Sven tar upp frågan med Gunilla Fluur. En annan möjlighet är att tillfråga 
Gunilla Tjernberg. 

6. Hjälpkommitténs insatser inför julen. 

Beslutades att Lions skänker en fruktkorg till DHR för att vi får använda klubblokalen. 

Lion Elvy planerar inför uppvaktningar av personer som har gjort en insats för Lions under 
året och presenterar ett förslag på nästa månadsmöte. 

7. IT-kommitténs förslag till teknisk lösning för övervakning av flotten Storån River 
Lion Sune redogjorde för kommitténs förslag som innebär att vi ska prova en GSM-
uppringare som vi lånar av LP Stig-Olof och som kompletteras med en webbkamera som 
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kostar ca 2.500 kr som hyrs in på Stennäset. Efter diskussion beslutade mötet beslutade att 
anskaffa en webbkamera. 

8. Utmärkelser 

LP Stig-Olof delade ut en utmärkelse till Lion Anders som har varit medlem i 20 år sedan 
1994. 

9. Övriga frågor 

- Beslutades att kollekten från Luciakröningen ska skänkas till bekämpningen av Ebola. 

- Stig-Olov undersöker med Lars-Gunnar Ljungqvist om möjlig anskaffning av nya 
marknadsstånd från kommunens byggverksamhet.  

- Lion Leif tog upp frågan om anskaffning av tält och aspekter som storlek, kvalité och 
pris. 

- Frågan om eventuellt nya studiecirklar våren 2015 aktualiserades och tas upp på 
kommande månadsmöte. 

10. Mötet avslutades  
LP Stig-Olof förklarade kvällens möte avslutat. 

Vid protokollet 
Lion Anders 


