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Protokoll månadsmöte 11 november 2015, kl 18:00
1. LP Stig-Olov öppnade mötet och hälsade välkommen till november månadsmöte.
2. Upprop förrättades och 14 st medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR: Inget att rapportera.
b) Kassaförvaltaren:

Adm.kassan (konto 22 785 671);
6 558,31 kr
Akt.kassan (konto 72 109 033): 102 660,06 kr

Betalning för mat och dryck vid månadsmöten ska ske genom överföring till klubbens konto
(enligt ovan) eftersom insättning av kontanter kostar 91 kr per tillfälle, med början ikväll.
c) Aktivitetskommittén: Sune och Leo ska bestämma tidpunkt för att förbättra flotten.
d) Medlemskommittén: Thomas berättade om informationsträffen 14 oktober. Det var en
bra uppslutning 23 st närvarande och ett formulär lämnades ut varav två svar inkom. Ett
förslag var att ta upp en diskussion med ungdomsgården om ett samarbete. Ett annat förslag
var samarbete med skola i någon form.
Resultatet av informationsträffen var två möjliga nya medlemmar samt några som inte är
tillfrågade än.
Två befintliga medlemmarna ligger efter med medlemsavgiften och riskerar uteslutning.
Sune informerade om att det också finns möjlighet att gå samman med någon annan klubb.
e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera men kommittén väntar få arbetsuppgifter i
december.
f) Festkommittén: Stig rapporterade från informationsträffens servering och att det blir
ärtsoppa och punsch till middag ikväll.
h) IT-kommittén: Anders visade statistik över användningen av hemsidan under oktober.
5. Rapport från zonmötet 8 oktober
ZO Sune informerade från zonmötet och presidieutbildningen för kassörer, sekreterare och
presidenter.
Ungdomslägret sker i samarbete mellan distrikt 101-N och 101-P näst år.
Lions firar 100-årsjubileum 2017. Det kommer att ske flera aktiviteter under 2016 och 2017 fram
till firandet som sker samband med riksmötet 2017 i Upplands Väsby.
Sune åker på egen bekostnad till en middag med IP på Persåsen i Jämtland.
Förslag på stipendiater till Eriks Nordiens stipendiefond efterlystes bland klubbarna.
Webbbaserad bokföring och ansvarsfrågor för styrelser diskuterades och ska utredas.
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Flera tävlingsinslag på andra orter diskuteras förutom minigolfen som genomförs i Näsåker.
Nästa zonmöte blir i Sollefteå eftersom Dorotea och Åsele har uteblivit från tidigare zonmöten.
6. Fredsaffischtävling
Tävlingen är startad och vi får återkomma med mera info i frågan. Skolan ville köra en tävling även
för ungdomar över 14 år.
7. Aktivitetsplan höst vinter 2015
Leo gick igenom den utskickade aktivitetsplanen, frågetecken och funderingar rätades ut.
8. Beslut om hyra av förråd
Leif informerade om att Solatum har satt hyran till 198 kr/månad vilket mötet tyckte var dyrt. LP
Stig-Olof undersöker om det går att få rabatt.
9. Distriktets verksamhetsplan 2015-2016
Årets insamlingsmål är total 270 kr per medlem och därtill 1650 kr per klubb. Till detta kommer
distriktets egna insamlingsmål 165 kr per medlem. Vilket betyder totalt 9480 kr för klubben räknat
på 18 medlemmar. Mötet beslutade att skänka 9480 kr enligt ovan.
10. Övriga frågor
 Jubileumslotter för Lions Cancerforskningsfond säljes under kvällen.
 Nästa styrelsemöte onsdag 25 november kl 18:00.
11. LP Stig-Olof avslutade mötet

Vid protokollet
Anders Nordström

