Protokoll månadsmöte 6 december 2017, kl 18.00
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade välkommen och ett speciellt välkommen till PRAOn Anna
Wiklund. Stig utsåg sig själv till sekreterare.
2. Utmärkelser tilldelades Thomas Löfgren för 25 år i Lions Club och till Sune Sandströmför 10 år
i Lions Club.
3. Upprop förrättades och 11 medlemmar var närvarande.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Rapporter
a) IR/PR: Inget speciellt
b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa ;8735,92 kr. Akt.kassa 61956,32 kr. Inbetalda
Medlemsavgifter kollades upp. 6 lion har betalt in 600 kr var. Alla andra uppmanades att
betala in så snart som möjligt, helst före årsskiftet.
c) Aktivitetskommittén: Stig informerade i Leos frånvaro och listan för tjänstgöring vid
skinklotterierna kollades upp.
d) Medlemskommittén: Stig informerade i Magnus frånvaro och en av två vidtalade deltar,
Anna Wiklund. Den andre fick förhinder och kommer till januarimötet.
e) Hjälpkommittén: Peter hade inget att rapportera, men en lista på de som ska få blommor
tillverkades.
f) Festkommittén:Christer Lindgren informerade om maten denna kväll, som består av
Jullandgång från Brödboden och efter blir det ostkaka med grädde och sylt.
h) IT-kommittén: Sune S informerade om att det finns mycken information på vår, distriktets
och nationell hemsida
6. Sune, Stig och Leif rapporterade från Zonmötet den 4/12.
7. Stig informerade om Luciabesök och han och Inger anmälde sig som chaufförer till
Luciaaktiviteterna. Stig informerade också om Nyårsaktiviteterna på Nyårsafton
8. Stig delade ut det senaste brevet från DG Ahle Lind för inläsning och begrundande. Beslöts att
det tas upp på nästa styrelsemöte.
9. Stig informerade om Inbjudan till Liondagen i Umeå och Lions cancerforskningsfond. Thomas
tog med sig inbjudan för anmälan.
10. Beslöt att skänka 2000 kr till Nataschas barnläger 2018.
11. Stig informerade om Fredsaffischtävlingen. Prisutdelning fredag 8/12 på skolans Nobeldag.
12. Sune informerade om sammanslagningen av distrikten 101N och 101P.

13. Övriga frågor
a) Vi måste göra och skicka in revisions- och verksamhetsberättelse, en styrelseuppgift.
b) Stig informerade om en Inbjudan till 70-årsfest för Lions i Stockholm.
c) Lion Sune S visade ånyo en dokumentärfilm från förr
d) Lion Stig läste två Nicke Sjödindikter och en limerick ”Bramante”
14. LP Stig avslutade mötet .

