
Protokoll månadsmöte 7 mars 2018, kl 18.00 
 
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade välkommen.  Stig utsåg sig själv till sekreterare.  
 
2.  Upprop förrättades och 15 medlemmar var närvarande, varav en kom senare till mötet pga 
problem med en hund. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 
 a) IR/PR: Inget speciellt 
 
 b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa ; 6644,82 kr. Akt.kassa 54444,32 kr.   
 
            c) Aktivitetskommittén: Leo informerade  om att  Storån River – flotten är ute och 
                gissningsförsäljning är i full gång. Alla gissningslappar bör säljas före den 15/3. Stig-Olof  
                informerade om att kamerabevakningen är under kontroll. 
 
            d) Medlemskommittén: Magnus ej med och vi får fortsätta arbetet med  att få med 
                Mattias Danielsson.   
  
 e) Hjälpkommittén: Peters frånvarande och ingen rapport  
 
 f) Festkommittén:Christer Lindgren informerade om maten denna kväll, som består av  
               Janssons frestelse och efterrätt. 
 
5. Thomas informerade om sitt besök i Umeå och cancerforskningsfonden. Han överlämnade 
   30 000 kr där. 
 
6. Den bifogade bemanningslistan för nästa Lionår godkändes. 
 
7. Stig informerade om Zonmöte i Långsele den 26/3 och intresserade uppmanades att anmäla sig 
    för närvaro där. 
 
8.  Stig informerade om Distriktsmöte i Sollefteå den 21/4 och intresserade uppmanades att anmäla 
     sig för närvaro där.  
 
9. Stig informerade om den ansökan han gjort och skickat in till Jubileumsinsamlingen. Ansökan 
    gällde styrke/konditionsutrustning som ska placeras i Idrottshallen om ansökan går igenom. 
 
10. Vi diskuterade Vårlotteriet och styrelsen fick i uppdrag att ta fram priser på robotgräsklippare 
      och antal lotter till försäljning. 
 
11.  Christer informerade om att han håller på att undersöka var vi ska ha fest den 13/4. 
 
12.  Övriga frågor 
 a) Sune informerade om släktforskningskursen och det kommer att bli så att de klarar av  
                kursen själva utan att vi i Lions behöver engagera oss mera. 
 b) Stig informerade om brev från LCIFs intern. Ordf. om ett anslag på USD 1000 vilket  
                beslöts att styrelsen får bereda. 
            c) Sune informerade om datoranvändningen i vår klubb och enligt honom så ser det mycket 
                bra ut i vår klubb. 



              
13. LP Stig avslutade mötet och Lion Sune S visade en nostalgifilm om tunnelbanan i 
           Stockholm från det att den började användas.,   Lion Stig läste en Nicke Sjödindikt  och en   
           limerick till efterrätten. 
 . 
 
  
 


