Protokoll månadsmöte 4 april 2018, kl 18.00
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade välkommen och ett speciellt välkommen till PRAO Mattias
Danielsson och även till Elvy Berglund som var tillbaks. Stig utsåg sig själv till sekreterare.
2. Upprop förrättades och 16 medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR: Inget speciellt
b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa ; 8836,82 kr. Akt.kassa 60490,32 kr.
c) Aktivitetskommittén: Leo informerade lite om att Storån River – flotten
d) Medlemskommittén: Magnus har fått med Mattias Danielsson idag och vi satsar på att ta
in honom i klubben vid maj månads möte.
e) Hjälpkommittén: Peter S frånvarande och ingen rapport
f) Festkommittén:Christer Lindgren informerade om maten denna kväll, som består av
ärtsoppa med punsch och pannkakstårta som efterrätt.
5. Storånriverlottblocken är inlämnade alla utom två av 20, 19 är betalda och det som är kvar är hos
Margitas.
6. Stig, Inger, Sune och Leif rapporterade från Zonmötet den 26/3.
7. Vi diskuterade vårlotteriet och kom fram till att vi inte kan ha ett lotteri på en robotgräsklippare.
Styrelsen fick tillbaks ärendet med lotteriet och skall bereda det vidare.
8. Vi beslöt att bidra med 5000 kr till ett jordbruk på Vallen där det är höbrist, bidraget går genom
LRF och dess ordf. här Annika Falkensson.
9. Vi beslöt att ge ett bidrag på 4000 kr till LCIF som fyller 50 år.
10. Vi diskuterade nominering till Erik Nordiens stipendium och beslöt att stödja Långsele LC:s
nominering av kandidat som heter Olivia Westerberg. Elvy B har fått ett ex av nomineringen.
11. Vi röstade om hur vi ska gå tillväga med Lions Quiz och det blev i klubbens regi och ska göras
vid nästa månadsmöte i maj. Sune lovade att maila frågeformuläret till alla i klubben nästa dag.
12. Christer L informerade om vår fest fredag den 13/4 på Brödboden. Kuvertavgift 325 kr och
middagen består av förrätt Räkcocktail, huvudrätt Grekisk buffé och kaffe & kaka. Beslöt att vi
börjar i Lionlokalen 18:00 och är vid Brödboden 19:00 och att vi har tid där till 22:00.
13. Stig uppmanade åter om anmälan till Distriktsmöte som hålls i Sollefteå den 21/4.
14. Informerades om Minigolfcup 2018 30/6 kl 15 på Fäboddammen i Näsåker. Det ska vara 2mannalg och dessutom trevligt värre.

15. Övriga frågor
Inga
16.
.

LP Stig avslutade mötet och Lion Sune S visade en nostalgifilm om brand etc., Lion Stig
läste en Nicke Sjödindikt och en limerick till efterrätten.

