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PROTOKOLL
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Protokoll månadsmöte 1 november 2017, kl 18.00
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Upprop förrättades och 12 medlemmar var närvarande. Ingvar Westerlund har skriftligen
ansökt om utträde ur Lions vilket mötet beviljade.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR och IT: Marknadsföring av Luciakandidaterna på hemsidan kommer att ske med
foto av .
b) Kassaförvaltaren:

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

6 533,92 kr
58 848,32 kr

c) Aktivitetskommittén: Leo återkommer under pkt 5 och 6.
d) Medlemskommittén: Inget att rapportera.
e) Hjälpkommittén: Elvy kommer att uppmuntra Ingvar Westerlund som har drabbats av
hälsenebristning.
f) Festkommittén: Jan-Erik rapporterade att läget är under kontroll inför kvällens middag.
5. Planering av aktiviteter höst och vinter 2017
Leo delade ut en aktivitetsplan. Daum för luciakröningen ändras till 2/12 samt rättelser av vissa
ansvariga namn behöver göras i tjänstgöringslistan.
6. Julgranar, huggning och försäljning
Mötet beslutade enligt styrelsen minst 2 granar per medlem och pris 150 kr/st.
7. Fredsaffischtävling
Mötet utsåg Inger och Stig till jury.
8. Pris vid uthyrning av Lions tält
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att priset ska vara 500 kr per tillfälle om max 3 dagar.
9. Erbjudande från Visma
Leif använder ett annat program idag och föreslår vi avvaktar med erbjudandet under detta
verksamhetsår. Mötet beslutade enligt Leifs förslag.
10. Diabetesvecka
Mötet beslutade att kollekten från Luciakröningen ska skänkas till Barndiabetesfonden.
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11. Nominering till Erik Nordiens stipendiefond
Leo föreslog att vi skulle nominera Emilie Eriksson och eventuellt ytterligare kandidater.
12. Övriga frågor
− Ny Släktforskningskurs i Lions regi efterfrågas. Mötet beslutade att bjuda in kursledaren Göran
Stenmark till kommande månadsmöte för att diskutera frågan.
− Antalet dagar för skinklotteri minskas i år från 7 till 5 st på grund av att julafton är en söndag i
år.
− Sune undrade om det skulle finnas intresse av att sälja skinkmackor i samband med ICAaktiviteten i december?
13. Mötet avslutades
Sune visade filmen Societeten i skärgården ur samlingen Svenskarnas egen historia.
Under den efterföljande middagen läste LP Stig en limerick av Hans Alfredson och en dikt av Nicke
Sjödin.

Vid protokollet
Anders Nordström
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