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Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-02-24 

Närvarande:  Sune S, Ingvar W, Leif A, Leif E, Lennart A, Rune, B, Sune L, Håkan R och 
Anders N 

LP Sune S. hälsade välkommen till mötet. 

a) Protokoll från föregående styrelsemöte och månadsmöte 
Båda protokollen godkändes. 

b) Aktiviteter 

1. Båt-lotteri 
Rune B har skickat ut information om olika båtar som skall presenteras och diskuteras på 
månadsmötet. 

2. Storån River 
Förberedelserna är klara. Flotten är utsatt och Leif kommer att dela ut block med lotter på 
månadsmötet. 

3. Vårloppis 23 april 
Planering pågår. 

Sune L föreslår inköp av en grill från JULA i Sundsvall för knappt 1 000 kr. Sune S har 
möjlighet att genomföra inköpet när han passerar Sundsvall under förutsättning att han får 
information om varunummer. Festkommittén överväger att sälja kolbullar. 

Diskuterades även hur vi ska hantera loppisgods som vi får donerade men som passar bäst på 
soptippen. Frågan om loppisladans framtid aktualiseras på månadsmötet. Ett förslag är att 
införa en avgift för transport till soptippen. Det verkar som arbetsfördelningen vad det gäller 
transporter till loppisladan och soptippen kan omfatta fler medlemmar i framtiden. 
 
c) Insamling av glasögon 
Marknadsföring sker via hemsidan, gatupratare och uppsättning av anslag. Kampanjen Pågår 
1-19 mars. 

d) Skoterutflykt 
Isarna är bra i år och intresse för en skoterutflykt undersöks på månadsmötet. 

e) Medlemsvärvning 
Ingvar rapporterade att Gunilla Tjernberg är intresserad, likaså Elvy Berglund. Ingvar föreslår 
att Gunilla, Elvy och Göran Ahlenhed ska bjudas in till nästa månadsmöte. 

Ytterligare namn diskuterades t ex Lotta Brodin men det beslutades att avvakta med dessa 
namn tills det är klart att Gunilla och Elvy blir medlemmar i Lions. 
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”Värvningslistan” uppdateras med kandidater som tillfrågats och tackat nej. 

 
f) IT-frågor: Rapport från möte i IT-redaktionen  
Förslag till en instruktion (JLC 3) för underhåll av hemsidan har utarbetats av IT 
Redaktionen. Frågan tas upp på månadsmötet för beslut. 

 
g) Diverse frågor 

1. Bidrag till ungdomsverksamheten 2011 
Bra förslag efterlyses. 

2. ”Knäcklotteri” 
Förslaget som skickats ut inom styrelsen diskuterades och lades till handlingarna. 

3. Övriga frågor 

 Gunillagården 
Ett bidrag till terapiverksamheten diskuterades. Beslutades att bjuda in Ingegerd Grankvist 
till styrelsemötet den 31 mars. Lennart Ahlberg kontaktar Ingegerd. 

 Lions Ledarskapskurs 
En kurs som riktar sig till medlemmar som ännu inte haft något ledaruppdrag. Inbjudan 
distribueras med protokollet. 

 Miljökampanj 2011 
Beslutades att lägga ut länkar på vår hemsidan till organisationer med bra information om 
hur vi kan skydda vår miljö. 

Frågan om miljötävling bland skolelever tas upp igen på nästa månadsmötet. 
 
h) Fastställande av dagordning på månadsmötet 
Dagordning utarbetas av Sune S. 
 
i) Mötet avslutades 

 

 

Vid pennan/ Anders Nordström 
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