
Protokoll månadsmöte 10 januari 2018, kl 18.00 
 
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade välkommen och ett speciellt välkommen till   Anna Wiklund. 
Stig utsåg sig själv till sekreterare.  
 
2.  Därefter vidtog intagningsceremonin av Anna Wiklund. 
 
3. Upprop förrättades och 14 medlemmar var närvarande. 
 
4. Föregående protokoll godkändes. 
 
5. Rapporter 
 a) IR/PR: Inget speciellt 
 
 b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa ;10782,92 kr. Akt.kassa 53375,32 kr.   
 
 c) Aktivitetskommittén: Leo informerade  om att det just nu är lugnt efter Lucia och 
               skinklotterierna och meddelade att på nästa styrelsemöte tar vi upp om Storån River. 
 
            d) Medlemskommittén: Magnus informerade om den just intagna Anna Wiklund och att 
                Mattias Danielsson hade förhinder att göra PRAO nu eftersom han är på Kanö. 
  
 e) Hjälpkommittén: I Peters frånvaro rapporterade Elvy och Stig-Olof om att de varit runt   
               och skänkt blommor till de vi vi hade beslutat om på föregående möte och dessutom varit   
               till Gulli Granqvist efter Knuts bortgång. Stig kompletterade med att han varit med en   
               blomma till våra två medlemmar Harald Näslund och Jan-Erik Sundin före Jul. 
 
 f) Festkommittén:Christer Lindgren informerade om maten denna kväll, som består av  
               Fisksoppa och Glömmingetårta. 
 
6. Leif redogjorde för att Lucia inbringat 1633 kr i kollekt och damerna fick in 3660 kr i 
    församlingshemmet. Allt är insatt till Barndiabetesfonden. 
 
7. Leif och Stig rapporterade om det pågående arbetet med revisions- och verksamhetsberättelse 
 
8. Stig rapporterade från smyckesutdelningen på Nyårsafton. 8 fick smycken och en till hade fötts 
under december. 
 
9.  De senaste aktiviteter vi haft är hela Luciaevenemanget, Skinklotterier, Julgransförsäljning och 
     Smyckesutdelning på Nyår. 
 
10. Leif gick igenom vilka som ej betalt medlemsavgiften. 5 Lion var det och de påminns 
omgående. 
   
 
11. Vi diskuterade ev. fest under våren. Styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag. 
 
12.  Stig informerade om Riksmötet i Blekinge 10-12 maj. 
 
13.  Övriga frågor 
 a) Stig och Leif rapporterade om gåva till cancerforskningsfond i samband med Knut  
                Grankvists begravning 



 b) Stig informerade om att artikel varit i TÅ om Fredsaffischtävlingen och att också  
                tidningen Lion fått underlag för en artikel. 
            c) Lion Roger B tog upp om att uppmärksamma det nya företaget Mr Target i Junsele. 
                Diskussion vidtog även om andra företag och beslöts att styrelsen får komma med ett   
                förslag i ärendet. 
            d) Stig-Olov D informerade om att LCIF fyller 50 år i år och hela deras hjälpverksamhet. 
 
  
14. LP Stig avslutade mötet och Lion Sune S visade en nostalgifilm om jordgubbar, vi åt väldigt 
            god soppa och efterrätt och Lion Stig läste en Nicke Sjödindikt  och en limerick. 
 . 
 
  
 


