Protokoll fört vid Lions Club Uppsalas
ordinarie månadsmöte den 2016-09-21
Lokal: Borgerskapets Hus.

Närvarande:21 personer, varav 20 medl.

Månadsmötets program. DG Torbjörn Bengtsson presenterade sig och berättade om vad som är
på gång i distriktet detta år.
Vi inledde mötet med att inviga en ny medlem, Kerstin Marinko, fadder är Nelly Fornemyr.
Martin Zade och Jan-Åke Sääf läste upp Lions etik och syften för dem varefter hon hälsades
välkommen till klubben av alla närvarande medlemmar. Därefter berättade hon lite om sig själv.
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 efter att Martin Zade påpekat att det skall en punkt på dagordningen
för september att valberedningen skall väljas vid detta möte. Punkt 8b tillkommer med detta.
§5. Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes
§6. Styrelsen redovisar Revisions och Verksamhetsberättelsen.
Mötet godkände resultat och balansräkning och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
§7. Meddelanden och skrivelser.
Inget särskilt att rapportera.
§8a. Ekonomisk rapport.
Gunilla redogjorde för hur vi ska gå tillväga angående kommande års medlemsavgifter.
Medlemsavgiften, oförändrat belopp 500 kr, för innevarande år beslutades.
Det ekonomiska läget rapporterades av kassaförvaltare Gunilla Larsson.
Aktivitetskassan
0 kr
TT-kassan
0 kr
Adm. kassan
-3 616 kr

§8b. Tillsättande av nomineringskommitté.
Följande personer valdes.
 Jan-Åke Sääf sammankallande
 Marianne Olsson
 Rune Björkman
§9. Kommittérapporter:
Aktivitetskommittén.
Gunilla bjuder in till att visa sevärdheter i Bälinge den 28 september kl. 12.00. Detta förslag
diskuterades och mötet beslutade att flytta detta till i vår på grund av att så få kunde komma.
LP vill att alla medlemmar försöker att komma med förslag på aktiviteter, ett förslag från
styrelsen är att skapa två grupper en för bössinsamling och en för loppisverksamhet.
DG berättade att man kan hjälpa befintliga loppisar med försäljning, till exempel varje lördag,
med bra förtjänst, något för loppisgruppen att ta tag i? Vi kan skänka saker från till exempel
dödsbon mm till något loppis mot att vi få hjälpa till att sälja.
Loppisgrupp: förslagna är Bert Nelly och Stefan.
Bössinsamlingsgrupp: inga förslag.
Kar-Heinz Räts överlämnade pengar från minförsäljningen till vår kassör, denna gång 2 799 kr.
Bert redovisade försäljningen av idrottshäftet vilket inbringade 4 140 kr
Hjälpkommittén.
Inga nya ärenden.
Medlemskommittén:
Ny medlem i dag.
Programkommittén:
Jan Cederholm program finns för hösten.
§10. Övriga frågor
Gunilla har en kontantkortstelefon som hon ska koppla till Swish.
Martin påpekade att det finns Swishkonton för ideella föreningar. Gunilla har ordnat så att
pengarna går in på ett särskilt konto.
§11. Avslutande.
LP tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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