
Lions styrelsemöte 21 november 2016 

Närvarande: Stig P, Stig-Olof D, Sune S, Leif A och Anders N. 

 

1. Månadsmöte 7 december med ”Litet Julbord”. 

 

2. Aktivitetskommittén: Lucia, Granar Skinklotteri, etc. 

Lucia år framröstad och det blev Lydia Forssén som har uppvaktats med tårta av Stig-Olof D. 

Några granar har redan levererats till Margita. 

Vi måste ha en dialog med Jörgen Montan om var vi kan förvara våra saker under veckorna. 

 

3. Program i kyrkan vid Luciakröning. 

4. Har Sven U beställt smycken till kröningen? 

Stig P kontaktar Birgit Ahlberg om planering av kröningen. 

 

5. Luciaprogram, besök etc. 

Stig P kontaktar Birgit Ahlberg om planering av luciabesöken. 

 

6. Fredsaffischtävlingen. 

Det blev två tävlingar även i år. Prisutdelning sker fredag 9 december på ”Nobeldagen” med 500 

kr till vinnaren i båda tävlingarna och 500 kr till den vinnande klassen i den internationella 

tävlingen. 

 

7. Intag av nya medlemmar och PRAO. 

Vi avvaktar och ser när det passar med nya gäster och inval av nya medlemmar. 

 

8. Organisation av nycklar till klubblokalen. 

Sven U har lämnat en nyckel till Lennart A inför luciaktiviteterna. 

 

9. Lions inköpta tält. 

Tältet är återlämnat och hyran 500 kr ska debiteras ut. 

 

10. Tullverket. 

Lions Vadstena har inkommit med en skrivelse om möjligheten att donera pengar till Tullverkets 

inköp av hundämnen till narkotikasökhundsutbildning. Vi hänskjuter frågan till distriktet som en 

möjlig gemensam aktivitet. 

  

11. Övriga frågor. 

− Holkpriset bör höjas till 250 kr. 

− Räkning på datorn har kommit och överlämnades till Leif A. 

− Verksamhetsplan och revisionsberättelse från föregående år ska skickas in till DG. 

−  En utmärkelse har kommit från Lions som ska delas ut på månadsmötet till en framstående 

medlem. 

− Sune redogjorde för klubbens insamlade medel t.om. 2016-11-17. Vi måste stämma av mot 

förslagen i Distriktets verksamhetsplan och ta upp som punkt på månadsmötet. 

 

Sekreterare 

Anders N 


