
Protokoll fört vid Lions Club Uppsalas  

ordinarie månadsmöte den 2016-06-15 

  
Lokal: Borgerskapets Hus. Närvarande:33 personer, varav 23 medl. 

 

Månadsmötets program. Den sedvanliga vinprovningen vid Fornemyrs balkong. Nelly lät oss 

prova tre prisvärda franska viner. Som vanligt berättade hon om dessa viner varefter vi fick 

smaka och som alltid var det mycket goda viner. Tack Nelly och Bert. 

 

Vi inledde mötet med att inviga två nya medlemmar, Catharina Sundquist, fadder Nelly 

Fornemyr och Peter Marinco fadder Bert Fornemyr. Martin Zade och Rune Björkman läste upp 

Lions etik och syften för dem. Båda lovade att efterleva dessa regler och hälsades därefter 

välkomna till klubben av alla närvarande medlemmar. Därefter berättade dom lite om sig själva. 

Klubben tackade sedan Falco Rohrberg, LEO gäst från Tyskland, som gästat oss under denna 

termin, han önskade oss välkomna till sin klubb i Tyskland.  

 

Mötesförhandlingar 

§1. Öppnande. 

Lion President Jan Gustafsson förklarade månadsmötet öppnat och hälsade de närvarande 

välkomna.  

 

§2. Mötets utlysande. 

Mötet ansågs vara riktigt utlyst. 

 

§3. Närvaroregistrering. 

Klubbsekreterare Stefan Uvenman antecknade de närvarande. 

 

§4. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes  

 

§5. Föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll godkändes  

  

§6. Meddelanden och skrivelser. Rapport från styrelsen. 

Resultat från Lions Cancerforskningsfond. En inbjudan till ett informationsmöte om vad våra 

pengar betyder på Infracity den 17 september. Kostnad 250 kr, intresserade anmäler sig till Stig 

Lundqvist senast den 10 september. Vi kommer att diskutera om vi ska bilda en arbetsgrupp för 

bössinsamling och loppis under september. 

 

§7. Ekonomisk rapport.  

Det ekonomiska läget rapporterades av kassaförvaltare Gunilla Larsson.  

Aktivitetskassan 13 517 kr 

TT-kassan       386 kr 

Adm. kassan    1 768 kr 

Överföring till jubileumsfonden med 7000 kr kommer att ske i juni. 

 

 

 



§8. Kommittérapporter: 

Aktivitetskommittén. 

Bert vill att alla lämnar pengar för klubbhäftena under kvällen.  

Kar-Heinz Räts överlämnade pengar från minförsäljningen till vår kassör, denna gång 2 010 kr. 

Hjälpkommittén. 

Inga nya ärenden. 

 

Medlemskommittén:  

Nelly meddelade att Peter Marincos fru Kerstin kommer att invigas under september månad.. 

 

Programkommittén:  

Jan Cederholm meddelade alla måste hjälpas åt med att skaffa intressanta programpunkter. 

 

§9. Övriga frågor 

Avgående President Jan Gustafsson överlämnade presidentskapet till vår nye President Lars 

Rudmark. Lars tackade för förtroendet och önskade alla en trevlig sommar. Första månadsmötet 

för hösten är den 21 september. Lista med alla mötesdatum kommer med första kallelsen. 

Gunilla kommer att visa sevärdheter i Bälinge. Separat kallelse kommer till detta. 

 

§10. Avslutande. 

LP tackade alla närvarande och avslutade mötet. 

Nye LP Lars tackade avgående LP Jan för ett väl genomfört arbete. 

  

Uppsala 2016-06-26 

Vid protokollet                 

 

Stefan Uvenman 

LS, LC Uppsala 


