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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2012-03-07 

Närvarande: Anders N, Thomas L, Sune S 

a) Föregående protokoll 2011-01-25: Protokollet godkändes.  

b) Val av LP, S m. fl. befattningar inför nästa verksamhetsår:  
En Arbetsordning för beslut har förberetts till månadsmötet den 7 mars. 

c) Excel-redovisning av den Administrativa och Aktivitets- kassan: 
Leif A. hade innan mötet redovisat  kassorna på Excell ark för februari. Redovisningarna har 
vidarebefordrats till Anders för arkivering på hemsidan/Styrelsemöten. 

d) Diskussion av klubbaktiviteter: 
Thomas planerar för en första Loppis under påskafton (7 april). Innan måste vi samlas och göra i 
ordning bord och placera ut föremål till försäljning. Finns behov ordnas med ytterligare en loppis 
under semesterperioden. 

Sussie har kallat till ett möte den 13 mars på bageriet för att samordna olika 
föreningars/företagares aktiviteter under november och december. Thomas, Leo och Gunnar 
representerar Lions. 

e) Medlemsvärvning: 
Gunnar har inte fått något bra tillfälle att förklara vårt behov av nya medlemmar för olika 
grupperingar i Junsele. Företagarnas möte toppenstugan samt Byalaget Forums möte på Forum i 
slutet av februari bedömdes inte vara de rätta tillfällena. Mötet på Bageriet den 13 mars (se pkt. 
d) kan vara ett bra tillfälle att försöka värva nya medlemmar. 

f)  Inbjudan att träffa IP Wing-Kun Tam: 
Inbjudan skall bifogas protokollet från månadsmötet den 7 mars 

g) Medverkan i Distriktsmötet i Ånge den 21 april 
Klubben betalar för 2 deltagare, avgående och tillträdande presidenter. Övriga medlemmar som önskar 
delta får betala själva. Inbjudan bifogas protokollet från månadsmötet den 7 mars. 

h) Mässlingsinitiativet: 
Beslutspunkt för månadsmötet. Styrelsens förslag är att vi bidrar med 2000 kr (se bilaga).  

i) Övriga frågor: 
1) En intagningsceremoni: för två nya medlemmar planeras till månadsmötet den 7 mars av LP. 

Elvy föreslås som fadder för Ulla Ramne och Sune för Ambjörn Ambjörn Lindahl    
2) Skoterutflykt: Förslag till månadsmötet är den 17 mars. Fisketävling med priser. Samling vid 

OK kl. 09.30. Utflyktsmål beslutas på månadsmötet. 
3) Priser till bästa bowling lag har förberetts. Delas ut som sista pkt. under månadsmötet 
4) Brev från Martha Åkestam (se bilaga). Styrelsen anser inte att den här typen av brev som inte 

har sanktionerats av Lions centralt skall beaktas och leda till att vi skänker pengar. 
 

Vid datormusen/Sune S. 
 
Nästa styrelsemöte: Se inlagda datum för hela året på vår hemsida 



 
 
JAN-ÅKE ÅKERLUND        
Past International Director 

LCIF/MDC, MD 101 

  

Till 

Guvernörsrådet 
     Höllviken den 19 februari 2012 

En spruta, ett liv - Lions Mässlingsinitiativ    
 

I går, den 18 februari, hade LCIF´s MD-coordinatorer en konferens i Paris. På agendan stod endast Mäss-

lingsinitiativet.  

Mässlingsinitiativet är ett partnerskap mellan ledande offentliga hälsoorganisationer, varav Lions är en, för 

att eliminera mässling. Sedan 2001 har mässlingsinitiativet: 

 Vaccinerat en miljard barn 

 Räddat ungefär fem miljoner liv 

 Minskat årliga mässlingsdödsfall från 750 000 till 164 000 

 Investerat mer än 800 miljoner USD i massvaccinationskampanjer och andra supporttjänster. 

Mässlingen tar livet av barn: 

 450   dagligen 

 14.000  i månaden 

 164.000  om året 

 

LCIF & Lions: 

Gick samman med Gates Foundation år 2010 för att tillhandahålla vaccinationer till mer än 40 miljoner barn 

i Afrika. En spruta för ett liv kostar: En (1) US-dollar. 

 

LCIF har, för Europas Lions, innevarande verksamhetsår, satt upp ett insamlingsmål för Mässlingsinitiativet 

på två (2) millioner US-dollar. Ja, Ni läser rätt, det gäller sålunda tiden fram till den 1 juli. Kort tid, men 

eftersom det rör sig om snabb kampanj så kanske det kan gå. Jag menar att vi måste försöka, trots allt. 

 

Mitt förslag är att Distriktsguvernörerna går ut till alla klubbar och rekommenderar 

att man satsar minst (klubbar som har utrymme kan naturligtvis satsa mera – och kanske en riktad insamling). 

50:-- per medlem på: Lions Mässlingsinitiativ  

 
Klubbarna skickar in pengarna till Distriktskassan för vidare befordran till MD-kassa och därifrån 

till LCIF! Det är av stor vikt att vi får statistik på såväl klubb som distrikts och MD-nivå! 

 

Eftersom jag inte har möjlighet att delta i Örebro så delegerar jag till VCC/LCIF DC Kent Benediktsson att 

till såväl sittande som pågående GR överlämna det väldigt fint pins som är framtaget för Mässlingsinitiati-

vet. Tyvärr lyckade jag inte sno åt mig så det räcker till flera, men det kanske kommer. Pinset bygger samma 

idé som Rosa Bandet, försett med ”mässling” och Lions märke. Mycket trevligt pins. 

 

Mera information kommer efter hand, men det finns mycket att hämta på nätet. 

 

Jag önskar lycka till med Ert beslut och hoppas naturligtvis på att det är positivt. 

 

Jan-Åke Åkerlund 

Lions Internationella 

Hjälpfond 

Bilaga



From: martha.akestam@gmail.com 
To: anders.nordstrom@hotmail.se 
Subject: Brev från Martha Åkestam 
Date: Tue, 28 Feb 2012 14:34:19 +0100 

KÄRA LIONVÄNNER, 
Tiden går fort och nu vänder jag mig till Er igen med mini årliga bön om ett bidrag till den LC 
BOMBAY GATEWAY som jag är medlem i. 
Alla vill vi rädda jordens barn. Stora galor och annan reklam skicka in pengar till 
möda Korset och andra stora organisationer med dyrbar organisation, och hur mycket av den 
summan ni skänker kommer verkligen barnen till godo. 
Om ni ger ett bidrag till Stens och min insamling till klubben vi stöder sedan 1988 så råeldar 
ni också världens Bar, men inte bara med mat utan även med fortsatta möjligheter till 
skolgång, fina sommarlov vid havet, utbildning för ett bättre liv än gatubarnens föräldrar har. 
Vi har alla år överlämnad mellan 3000 - 6000 US Dollar och bara klubb till klubb, inga 
administrationer. Pengarna överlämnas varje år vid internationell convention till 
distriktsguvernören i LC GATEWAY vilket i sker år i Sydkorea. 
Snälla, LIONS hjälp oss även nu och skicka in ett bidrag till.  
 
RURALS HOSPITALS BANKKONTO  
SEB. 5203-29 03 407 eller 
Martha Akestam PG 823759-6 
  
Var snäll och kom ihåg att tydliggöra vilken klubb det är som har  
BRING QUALITY TO LIFE.  
Hjärtligt tack på förhand 
Martha Åkestam 
 

Bilaga


