Protokoll fört vid Lions Club Uppsalas
ordinarie månadsmöte den 2016-11-16
Lokal: Borgerskapets Hus.

Närvarande:17 personer, varav 16 medl.

Månadsmötets program. Brandchef Göran Karlsson talade om brandförsvaret i Uppsala
Mötesförhandlingar
§1. Öppnande.
Lion President Lars Rudmark förklarade månadsmötet öppnat och hälsade de närvarande
välkomna.
§2. Mötets utlysande.
Mötet ansågs vara riktigt utlyst.
§3. Närvaroregistrering.
Klubbmästare Nelly Fornemyr antecknade de närvarande.
§4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes
§5. Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes
§7. Meddelanden och skrivelser.
Inget förutom ordinarie månadsbrev från DG.
§8a. Ekonomisk rapport.
Det ekonomiska läget rapporterades av kassaförvaltare Gunilla Larsson.
Aktivitetskassan
1 494 kr
TT-kassan
466 kr
Adm. kassan
1 553 kr
Några medlemmar tycker det är problem med att förstå vår bokföring, Gunilla informerar om
detta efter mötet för intresserade.
Mötet beslutade att klubben ska öppna ett Swishkonto i Länsförsäkringar bank, kostnaden för
detta är 300 kr per år och 1 kr per transaktion.
I samband med detta kom frågan upp om hur vi ska lösa problemet med att det nästan inte går att
växla in mynt i banken, i dagsläget har vi ca 3000 kr i mynt. Gunilla kommer att försöka lösa
detta på något sätt och återkommer senare.
§9. Kommittérapporter:
Aktivitetskommittén.
Lions Mint inbringade senast 773 kr som överlämnades till Gunilla.
Några förslag på aktiviteter som kan ersätta försäljningen vid slottet under UNTs fyrverkerier
anfördes: Försäljning av korv mm vid majbrasan den 30 april i gamla Uppsala. Liknande
aktivitet vid invigningen av dubbelspåret vid gamla Uppsala.

Loppislokal i Siriuslokalen Sturegatan 24B är fortfarande aktuell men inget nytt har
framkommit. Bert kommer att hålla koll på detta.
Hjälpkommittén.
Inga nya ärenden.
Medlemskommittén:
Inga nya ärenden.
Programkommittén:
I december blir det sedvanligt Luciatåg med Musikskolans Lucia.
Januari månads program blir en guidad visning av det Medicinhistoriska museet på
Ulleråkersområdet, planering av detta kommer att ske under början av januari.
Luciatåget kommer att få 2500 kr enligt tidigare beslut.
Bert Fornemyr tilldelades en utmärkelse, 100-årjubileets utmärkelse i silver för aktiv rekrytering
av nya medlemmar.
Bert föreslog att boende i borgerskapet skulle få vara med och se vårt Luciatåg mot en mindre
kostnad.
§10. Övriga frågor
LP Lars Rudmark framförde en önska om att det är möjligt att skänka gamla sedlar till Röda
korset som kan växla in dom och använda pengarna i sin verksamhet.
§11. Avslutande.
LP tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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