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Protokoll månadsmöte 13 juni 2015, kl 15.00
1. LP Stig-Olov D öppnade mötet och hälsade välkommen till årets sista månadsmöte.
2. Upprop förrättades och 17 medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR: Inget att rapportera för tillfället. Resterande lager av boken Jättarnas brud bör
säljas under Marknaden.
b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa (konto 22 785 671); 11 695,24 kr.
Akt.kassa (konto 72 109 033): 101 851,44 kr.
c) Aktivitetskommittén: Leo delade ut en sammanställning av aktivitetsplan för sommaren
2015.
d) Medlemskommittén: Inget att rapportera.
e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera.
f) Festkommittén: Mötet tackade kommittén tackades i förskott för verksamhetsårets sista
fest. Kuvertavgift 150 kr och 25 kr/st för dryck.
h) IT-kommittén: Anders rapporterade om arbetet med att byta webbhotell och skapa en ny
hemsida eftersom det inte gick att flytta den gamla.
5. Fråga från Sollefteå Lions om gemensam hjälpinsats från klubbarna i Sollefteå kommun
Vi har fått en fråga om klubbarna kan gå ihop och göra en hjälpinsats för en drabbad familj. Mötet
beslutade att bidra till aktiviteten med max 5 tkr. Lion Ingvar tar fram ett förslag på säng och
prisuppgift.
6. Förråd i anslutning till klubblokalen
Solatum har ett utrymme i anslutning till klubblokalen som vi kan få hyra. Lion Sune undersöker
erbjudandet och kontaktar vaktmästaren Jonny. Frågan hanteras sedan i styrelsen. Det finns även
lediga lokaler i Forum-huset.
7. Lions Cancerforskningsfond 50 år - Jubileumslotten
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att köpa 100 lotter á 50 kr /st för totalt 5 000 kr.
8. Avstämning av cykellotteriet
Ca 105 lotter återstår att sälja.
9. Anmälan till Minigolf Cup i Näsåker den 27/6.
Många hade förhinder och övriga var inte intresserade.
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10. LP Stig-Olof D avslutade mötet och verksamhetsåret.
Kvällen avslutades med tipspromenad och grillfest på Hembygdsgården.

Vid protokollet
Anders Nordström

