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Protokoll månadsmöte 30 augusti 2017, kl 18.00
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna till verksamhetsårets första möte.
Lion Thomas Löfgren tilldelades Hundraårsjubileets utmärkelse i guld för att vi ökat antalet
medlemmar under jubileumsåret.
2. Upprop förrättades och 15 medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR och IT: Sune hade inget att rapportera. Vi har nu två webbredaktörer Christer och
Anders.
b) Kassaförvaltaren:

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

56,92 kr
68 452,00 kr

c) Aktivitetskommittén: Leo tycker att vi har gjort en bra insats under sommaren.
d) Medlemskommittén: Thomas fick beröm för att han inte gett upp sina insatser för att
värva nya medlemmar under förra verksamhetsåret. Magnus har tagit över ansvaret som
ordförande för kommittén.
e) Hjälpkommittén: Peter har tagit över ansvaret som ordförande i kommittén. Peter hade
inget att rapportera.
f) Festkommittén: Christer har tagit över som ordförande för festkommittén. Christer
redogjorde för kvällens meny.
5. Junsele Marknad
Leo rapporterade från marknaden som drabbades av dåligt väder andra dagen. Det ekonomiska
resultatet blev bättre än året innan på grund av prishöjningen. Planering och genomförande
fungerade bra.
6. Fotbollsmatchen 13/7 på Mon
Stig rapporterade att aktiviteten inte var slutredovisat än hos JIF.
7. Auktionen Hägglund/Jakobsson
Det var en bra aktivitet och nettot blev nästan 7 000 kr. Stig fick beröm av Leo och Thomas för sin
insats på gårdsauktionen.
8. Cykellotteri och Holklotterier
Sune rapporterade att vi har sålt 2 holklotterier på 4 holkar. Leif rapporterade att 490 lotter såldes på
cykellotteriet och 10 lotter blev osålda.
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En diskussion om framtida lotterier bordlades för fortsatta diskussioner inför planering av
aktiviteter kommande sommar.
9. Medlemsavgift
Mötet beslutade att höja medlemsavgiften till 600 kr.
10. Val av LCIF-koordinator
Beslutades att välja Stig-Olof Danielsson för innevarande verksamhetsår.
11. Fortsatt 100-årsfirande
Stig föreslog att vi skulle göra ett arrangemang kring diabetes och söka pengar från
Jubileumsfonden. Robin Bryntesson har bildat förening Sockertoppen och Stig fick i uppdrag att
undersöka om vi kan engagera Robin för något arrangemang.
12. Erik Nordiens stipendiefond
Sune fick i uppdrag att ta upp frågan på Distriktsrådet om möjligheterna att slå samman Erik
Nordiens stipendiefond med Lions Distriktets kulturpris.
13. Surströmmingsfest
Beslutades att genomföra surströmmingsfest fredag 6 oktober.
14. Övriga frågor
− Sune presenterade förslaget ”Lion Rut” och det blev en diskussion om Lions har försäkringar
som täcker eventuella olyckor/skador. Leif fick mötets uppdrag att undersöka vilka försäkringar
som finns.
− Inger hade en idé om att vi skulle erbjuda oss att städa vid bankomaten mot ersättning.
− Sune påminde om möjligheten att få donationer till klubbens administrativa kassa.
− Leo föreslog en höjning av avgiften för mat och styrelsen fick i uppdrag att bereda frågan och
att återkomma med förslag.
15. Mötet avslutades
Sune visade filmen ”Det började på Gärdet” från Stockholm 4 september juli 1910.
Under den efterföljande middagen läste LP Stig en limerick av Hans Alfredson och en dikt av Nicke
Sjödin.

Vid protokollet
Anders Nordström

