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Protokoll månadsmöte 1 mars 2017 

1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mars månadsmöte. 

2. Upprop förrättades och 12 medlemmar var närvarande samt gästen Patricia Lundbäck från 
Lions Club Töre. 

3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Rapporter 
 

a) IR/PR: Lion Sune berättade om planerna så långt för Liondagen 6 maj. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671);  3 795:33 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 54 166:00 kr 

c) Aktivitetskommittén: Aktiviteten Storån River är igång och lotter säljs för fullt. 

d) Medlemskommittén: Inval av en medlem planerades i fredags men det tillstötte praktiska 
problem. Harald Näslund bor fortfarande i Stockholm men är intresserad av att bli medlem 
när det finns praktiska förutsättningar för det. Det kanske är lämpligt vid juni mötet i Mo. 

 e) Hjälpkommittén: Lion Inger har hjälpt sig själv med snöskottning de sista dagarna när 
det har snöat ymnigt.  

 f) Festkommittén: Lion Roger berättade om fredagens trevliga mingel på Junsele 
Bed & Breakfast och middagen på Pizzeria Gomoran. 

 g) IT-kommittén: Lion Anders hade inget att rapportera. 

5. Rapport från Lions Zonmöte 13 februari i Långsele 

ZO Sune, Leif och Stig var närvarande. Klubbarna i zonen utbytte idéer om olika planerade 
aktiviteter i samband med Lions 100 årsjubileum. Sollefteå planerar aktiviteten ”Slå ett slag för 
Cancer” en golftävling för att samla in pengar. 

6. Lions Distriktsmöte 22 april i Sollefteå Hallstaberget 

ZO Sune kommer att deltaga. Vem/vilka som ska åka från klubben återstår att fastställa.  

7. Lions 100 år 6 maj 

LP Stig konstaterade att klubben har många aktiviteter på gång inför jubileumsdagen. 

8. Simkunskap för invandrarbarn 

Frågan bordlades. 
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9. Cykellotteri 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra ett lotteri. Lion Leif anskaffar cykel och 
lotter. 

10. Glasögoninsamling 

Lion Elvy har sorterat och kastat trasiga glasögon. 100 par är skickade enligt instruktion. 

11. Minneslunden 

LP Stig berättade att han avvaktar återkoppling från kyrkoförsamlingen. 

12. Övriga frågor 

− LP Stig och Elsy kommer att åka till Lions Cancerforskningsfond i Umeå på den årliga Lion 
dagen. 

− Nytt datum för vårfesten i Mo är den 17/6 

− Parkbänkarna måste renoveras före vårens ankomst. 

13. LP Stig avslutade mötet. 

Lion Sune visade en film från Sista flottningen på Ljusnan. 

Under den efterföljande middagen framförde LP Stig både två dikter av Nicke Sjödin och en 
limerick av Hans Alfredsson. 

 
 
Kvällen avslutades med en gemensam middag. 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


