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Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-12-30 
 
Närvarande: Sune S, Sune L, Rune B, Leif E, Ingvar W, Lennart A, Leif A och Håkan R 
 
LP Sune hälsade välkommen till mötet i DHR-lokalen. 

a. Protokoll från föregående styrelsemöte och månadsmöte 

Ingen hade något att tillägga till protokollen som därmed läggs till handlingarna. 

b. Genomförda aktiviteter 

Luciaröstning, Luciakröning i kyrkan samt Skinklotteri har genomförts enligt aktivitetsplan. 
En diskussion fördes kring hur vinstdragningen i samband med Luciaomröstningen och 
Skinklotteriet ska genomföras. Frågorna hänsköts till månadsmötet. Ingen säkerhetsansvarig 
hade utsetts till aktiviteterna under skyltsöndagen. Detta hade behövts. Facklorna på 
luciavagnen var nära att antända vagnen, men facklorna släcktes förtjänstfullt av Lion Erik. 
Tunnan som vi använde för att elda i under skyltsöndagen bör förses med ben för att 
förhindra skador på asfalten. Ett av Lions marknadsbord har förstörts och fraktats bort från 
platsen från brottet (högra ”kortsidan” av ICA-huset) av Lion Rune. Hur bordet har hamnat 
på byn kunde styrelsen inte utröna. 

c. Sjukhuset i Tanzania 

Styrelsen föreslår att Lions skänker 20.000:- till sjukhuset i Ilembula, Tanzania, och samtidigt 
ber om en redovisning av hur pengarna använts. Summan sätts in på Ulla Kigalis 
(missionären på plats) personliga konto i samband med att sjuksköterskeelever från Umeå gör 
sin praktik på sjukhuset. Lions engagemang för sjukhuset bör vi också berätta om på 
hemsidan. 

d. Gåva till barndiabetesfonden 

Styrelsen föreslår att Lions skänker 5000:- till Barndiabetesfonden. 

e. Klubblokalen 

Lion Rune har ordnat nycklar till klubblokalen: en till Lions president, en till 
Festkommitténs ordförande samt en till ordförande i Aktivitetskommittén. Lion S 
presenterade ett formulär som vi ska använda oss av när vi köper starka varor på 
kredit. På så sätt slipper vi det svinn som annars kan uppstå. Ett städskåp till 
klubblokalen bör anskaffas – likaså nödvändiga redskap att fylla skåpet med. 

 

f. Julgransplundring 

Julgransplundringen äger rum den 29:e januari i klubblokalen. Mer information om 
evenemanget kommer senare. 

g. Avanmälan till månadsmöte 
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Styrelsen föreslår att en missat avanmälan till ett månadsmöte ska kosta 50:- . Detta är vad 
maten kostar i inköp. 

h. Storån river 

Storån river genomförs på sedvanligt sätt efter att en ny flotte byggts. Vem bygger flotten? 
Frågan hänskjuts till månadsmötet. Styrelsen föreslår ett lottpris på 10:- . Lion Leif A ordnar 
lotterna. 
 

i. Värvning av medlemmar. Inbjudan till julgransplundringen. 
Lion Ingvar inbjuder Andreas Lodesjö, Magnus Nilsson samt Göran Alenhed till 
julgransplundringen. 

j. IT-frågor 

Styrelsen föreslår att en redaktion, bestående av IT-kommittén, bildas för att arbeta 
med hemsidan. 

k. Båtlotteri 

Frågan om ett båtlotteri diskuterades. Inget beslut togs i frågan. Frågan diskuteras i 
stället på månadsmötet. Kanske finns det andra möjligheter att dra in pengar till 
Lions. 

l. Tyglejoni 

Ska klubben köpa in tyglejon á 29 kr med Lions logga? Lejonen kan delas ut i stället 
för blommor till dem som på ett eller annat sätt hjälpt oss och som vi vill tacka. 
Månadsmötet tar beslut i frågan. (Se bilder på sida 3). 

m. Nomineringar inför verksamhetsåret 2011-2012 

Ingen i styrelsen har anmält intresse att bli nominerad från Distrikt 101-N men frågan tas upp 
på nästa månadsmöte. 

n. Månadsmöte 

Nästa månadsmöte blir den 12 januari. Dagordningen fastställs av Lion Sune S.  
 

Vid protokollet 

Håkan Rönnberg 
                                                           
i  
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