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Protokoll månadsmöte 2 december 2015, kl 18:00
1. LP Stig-Olov öppnade mötet och hälsade alla välkommna till december månadsmöte.
2. Upprop förrättades och 12 st medlemmar var närvarande samt vDG Ahle Lindh från Sollefteå
Lions.
3. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR: Sune påminde om att "tårtdiagrammet" som visar vilka bidrag vi har lämnat under
2015 ska uppdateras efter årsskiftet.
b) Kassaförvaltaren:

Adm.kassan (konto 22 785 671);
Akt.kassan (konto 72 109 033):

7 154,81 kr
97 901,19 kr

c) Aktivitetskommittén: Leo berättade att kommittén har högsäsong. Aktiviteterna i
samband med Lucia och skyltlördagen stämdes av. vDG Ahle berättade om hur
luciakröningen förrättas i Sollefteå. Vi får tänka igenom om vi ska förändra något i till nästa
år. En kommitté bör tillsättas för arbetsuppgiften.
Nästa aktivitet är utdelning av smycken till nyfödda på nyår och det gör Stig.
d) Medlemskommittén: Thomas berättade om arbetet med potentiella medlemmar och
förslaget att bjuda in dessa till februari månadsmöte. Inger Eriksson har tackat ja till att bli
medlem och väljs in på månadsmötet i januari.
Frågan om medlemmar som är passiva och inte betalar medlemsavgiften diskuterades. Mötet
bestämde att påminna om eftersläpande betalningar som inte har kommit in före årsskiftet
innebär uteslutning. Kassören Leif fick i uppdrag att kontakta de medlemmar det gäller.
e) Hjälpkommittén: Lennart gick igenom och stämde av vilka som ska uppmärksammas
med en gåva motsvarande 200 kr för att ha stöttat Lions det gångna året.
f) Festkommittén: Stig hade nöjet att meddela vilka som ska städa och diska efter kvällens
middag som blir ett litet julbord.
h) IT-kommittén: Anders hade inget att rapportera denna gång.
5. Vinster till röstande på luciakandidaterna
Mötet diskuterade om det ska delas ut några priser bland luciaröstarna. Mötet beslutade att inte dela
ut några priser detta år.
6. Beslut om kollekten från luciakröningen
Mötet beslutade att kollekten 2 100 kr ska gå till lokala flyktingaktiviteter.
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7. Program för lucia 2015
En plan för luciaframträdanden under december och bilar för transporter har upprättats.
8. Fredsaffischtävling
Totalt ca 40 bidrag lämnades in från Junsele skola och Stig informerade om att tävlingen är avgjord.
Det vinnande bidraget är inskickat till DG. Vinnardiplom och priser ska delas ut till vinnarna och
klassen på Nobeldagen 10 december.
9. Skrivelse från BRIS Aktivitetsplan höst vinter 2015
Mötet avslog ansökan med hänvisning till egna aktiviteter i samband med Lions jubileumsår och
redan beslutade lokala flyktingaktiviteter. LS Anders meddelar BRIS mötets beslut.
10. Världens barn 2016-2018
Leif informerade om att Lions inte deltar i insamlingen Världens barn för perioden 2016-2018.
11. Vinterfest i februari
Mötet bordlade frågan till januari månadsmöte.
12. Övriga frågor
 vDG Ahle berättade att Lions genomför ledarutbildning för att förbättra ledarskapet och
motverka att medlemmar slutar.
 IP symbol Tranan den som flyger sist är yngst. V-formation är modellen som vi ska använda i
Lions menar vDG Ahle.
 Kampanjen De glömda barnen flyktingbarn som kommer till Turkiet, Insamlingsmålet är 1 kr
per invånare. Mötet beslutade att skänka 5 000 kr till kampanjen De glömda barnen.
 Elvy har fått frågan om vi kan samla in glasögon igen. Mötet bordlade frågan för beredning i
styrelsen.
 LP Stig-Olov delade ut MD utmärkelser till Leif Andersson för 45 år och Lennart Ahlberg för 40
år.
13. LP Stig-Olof avslutade mötet

Vid protokollet
Anders Nordström

