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Protokoll månadsmöte 7 februari 2018, kl 18.00 
 
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2.  Upprop förrättades och 16 medlemmar var närvarande. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 
 

a) IR/PR och IT: Klubben har uppmärksammats i Tidningen Lions för vårt arbete med 
Fredsaffischtävlingen. Sune återkommer vid senare punkter på dagordningen. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 14 152,92 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 53 572,32 kr 

 c) Aktivitetskommittén: Nästa aktivitet är förberedelse och genomförande av Storån River. 
Se vidare pkt 5. 

 d) Medlemskommittén: Inget att rapportera. 

 e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera 

 f) Festkommittén: Christer berättade att det blir landgång till middag och en 
saffranspannacotta till efterrätt. 

 
5. Storån River förberedelser 

Flotten måste repareras före utsättning. Arbetslaget samlas på Östanbäcks Timmerhus lördag 10 
februari kl 10.00. Datum för utsättning senare i februari bestäms vid samma tillfälle.  

6. Nomineringar till Lions kulturpris 2018 

Konstaterades att sista datum för nominering var 31 januari 2018. Förslag som diskuterades var 
Jenny-Ann Gradin och Annelie Björklund. Frågan bordlades. 

 
7. Förslag om utdelning av utmärkelsen Melvin Jones Fellowship (MJF) 

Styrelsen föreslår att Ingvar Vesterlund ska erhålla en MJF. Anders fick i uppdrag att skicka en 
beställning.  
 
8. Förslag från styrelsen att uppmärksamma nya/gamla företag 

Två förslag diskuterades. Att bjuda in det aktuella företaget till oss eller att göra ett studiebesök hos 
företaget. Mötet gav Roger och Stig i uppdrag att etablera en kontakt med MR Target. 
 
9. Diskussion/förslag på bidrag till ungdomsverksamhet 

Stig och Leo fick mötets uppdrag att fundera vidare kring punkterna 9 samt 11 på dagorningen. 
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10. Ansökan från LRF om bidrag till en föreläsning av organisationen Hej främling 

Stig läste upp ansökan, syfte och ansökt belopp. Mötet diskuterade frågan och beslutade att inte 
skänka något bidrag. 
 
11. Skrivelse från skolsköterskan med önskemål om bidrag till diverse gymutrustning 

Se pkt 9. 
 
12. Rapport om arbetet med Revisions- och verksamhetsberättelse för 2016-17 

Berättelserna är klara och färdiga att skicka till DG. 
 
13. Förslag till fest 23 februari 

Mötet gav styrelsen i uppdrag att föreslå ett nytt datum eftersom många medlemmar har förhinder 
den föreslagna dagen. 

 
14. Utbildning av klubbmedlemmar/-funktionärer under våren 
Sune berättade om sitt uppdrag som GLT i distriktet och visade det två distansutbildningspaket han 
har utvecklat för medlemmar (grundutbildning) och för styrelsen (presidieutbildning). 
 
15. Övriga frågor 

− Erbjudande om att ”Segla mot droger” i Kroatien. Gunnar berättade att han hade bekanta som 
varit med vid tidigare resor och varit mycket nöjda med arrangemanget. 

− Sune delade ut en enkät om datoranvändningen i klubben. 

− Thomas är antagen till Lionsdagen vid Lions Cancerforskningsfond i Umeå 3 mars. 
 
16. Mötet avslutades 

Under den efterföljande middagen läste LP Stig en limerick av Hans Alfredson och en dikt av Nicke 
Sjödin. 
 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 
 
 
 
 
  


