
    Protokoll fört vid ordinarie månadsmöte med Lions Club Uppsala 

                                        den 19 oktober 2016 

 
Lokal: Borgerskapets Hus                           Närvarande: 24 personer, varav 20 medlemmar 

 

Månadsmötets program: Förre landshövdingen Hans Alsén höll ett synnerligen 

uppskattat föredrag om sin egen levnadsbana och Uppsalas utveckling från 1920-talet 

fram till i dag: ”Från Dragarbrunn till Slottet”, vilket renderade honom varma applåder. 

 

      Mötesförhandlingar: 

 

1. LP Lars Rudmark förklarade månadsmötet öppnat. 

2. Mötet befanns vara korrekt utlyst. 

3. Närvaroregistrering gjordes av klubbmästare Nelly Fornemyr. 

4. Dagordningen godkändes (se dock punkt 5). 

5. Föregående mötesprotokoll kunde inte godkännas, då inget sådant förelåg. 

           Detta hänskjuts till nästkommande månadsmöte. 

6. Meddelanden och skrivelser: LP redogjorde för det distriktsmöte han deltog i den 

24 september i Upplands Väsby med ett femtiotal representanter från olika klubbar. 

Förhandlingarna leddes av DG Thorbjörn Bengtsson. Där rekommenderades varje 

klubb att stödja finansieringen av Viking Camp med 125 kr per medlem, i vår klubb  

4 125 kr, vilket vår styrelse tillstyrkt, likaså ett bidrag om 5 000 kr till Jubileums- 

fonden. Vid distriktsmötet fick Zon 2, där ju vår klubb ingår, beröm bl.a. för projektet 

”Låna en Uppsalabo”, som syftar till att främja invandrares integration. Vidare ska 

distriktet utse en stipendiat nästa vår. 

           Om inga stadgemässiga hinder föreligger, skulle vår klubb ev. kunna nominera 

           Filip Cederholm och Ashley Cooper för deras ”bokstavsprojekt”. På distriktsmötet 

           meddelades också att en Leo-klubb ska starta i Sala samt att värdfamiljer till 

           Viking Camp efterlyses. 

           Beslut: Månadsmötet beslutade att stödja finansieringen av Viking Camp med 

           125 kr per medlem, d.v.s. 33 gånger 125 kr = 4 125 kr. 

           Eftersom UNT meddelat att det inte blir något fyrverkeri vid Slottet på första advent, 

           bortfaller tyvärr en för vår klubb inkomstbringande aktivitet, nämligen korv-, glögg- 

           och kaffeförsäljningen. Alternativ till denna måste hittas – som ett exempel nämnde 

           LP att Lions i Upplands Väsby har ett loppis-samarbete med Pingstkyrkan, vilket har 

           genererat hela 200 000 kr på ett år! 
 

7. Ekonomisk rapport: 

Aktivitetskassan:   6 939 kr 

TT-kassan:                300 kr 

Admin. kassan:             8 kr 

Resultat:                 7 247 kr 

I kassa och bank:  63 784 kr 

Jubil.fonden:       -35 000 kr 

Tre fakturor är utskickade till nya medlemmar. Kassören Gunilla Larsson har talat 

med Nordea om Swish. Ett föreningskonto där kostar 500 kr per år samt en avgift 

på 2 kr per inbetalning. 
 



 

 

 

8.  Kommittérapporter 

     Aktivitetskommittén: Karl-Heinz Rätz meddelade att det nya dubbelspåret vid 

     Gamla Uppsala invigs i juni nästa år. Han föreslog som aktivitet att vi vid detta 

     tillfälle skulle kunna sälja korv där och få in lite pengar, eftersom evenemanget 

     väntas locka många besökare. Karl-Heinz lovade att bevaka detta. Han över- 

     lämnade också intäkten från senaste Lions Mint-tömningen, 1 030 kr, och 

     nämnde att han hämtat glasögon på Synsam och att Specsavers-butiken kan få 

     lämna glasögon till honom. LP föreslog att vi kan gå med insamlingsbössor 

     vid föreläsningar i Grönwallssalen. 

     Hjälpkommittén: Eilert Karlsson rapporterade att luciatåget kommer till vårt 

     månadsmöte den 14 december.  

     Medlemskommittén: Martin Zade gratulerades till att ha varit Lionsmedlem  

     i 35 år och tilldelades den internationella Chevron-utmärkelsen. 

     Programkommittén: Vid månadsmötet i november gästas vi av Göran Karlsson 

     från Uppsalas brandförsvar, som kommer att hålla ett föredrag för oss. I december 

     blir det sedvanligt luciafirande och i januari besöker vi det medicinhistoriska 

     museet på Ulleråker. 

 9.   Övriga frågor. Mötet beslutade att vi ska ha ett vinlotteri vid månadsmötena 

        i fortsättningen. 

 

10. LP förklarade månadsmötet avslutat. 

 

 

            

            Uppsala den 21 oktober 2016 

 

             Jan-Åke Sääf 

             vik. sekr. 

    


