Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med Lions Club Uppsala
den 1 november 2016
Närvarande: Lars Rudmark (LP), Gunilla Larsson, Bert Fornemyr, Jan Cederholm,
Nelly Fornemyr, Stefan Uvenman, Jan-Åke Sääf.
1. LP Lars Rudmark förklarade styrelsemötet öppnat.
2. Närvaroregistrering utfördes.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes. Föregående månadsmötesprotokoll
läggs ut på hemsidan efter en mindre justering.
5. Meddelanden och skrivelser
På mejlen finns meddelanden från LCIF, flera olika Lionsutbildningar samt
uppmaning att nominera kandidater till Distriktet och till Riksvalet.
Nästa Distriktsrådsmöte hålls den 19 november på Träffpunkten Storgatan 11,
Uppsala. Kallelse finns i mejlutskicket. Ev. går vår LP på detta möte. Ämnet
Lionsutbildningar tas upp på nästa medlemsmöte.
6. Ekonomisk rapport
Aktivitetskassan
TT-kassan
Administrativa kassan
Resultat

5 619 kr
300 kr
1 058 kr
6 977 kr

Kassaförvaltare Gunilla Larsson ska skicka in 33 gånger 125 kr = 4 125 kr som
klubbens bidrag till Viking Camp. Hon meddelade vidare att hon betalat in 7 000 kr
tre år i rad till Jubileumsfonden, alltså totalt 21 000 kr. Om ytterligare 7 000 kr
ska skickas in, så ska detta behandlas på ett medlemsmöte.
Betr. Swish rapporterade hon att Länsförsäkringar tar 300 kr per år för ett Swishkonto plus 1 kr per transaktion. Gunilla nämnde också att hon inte längre blir av
med mynt! Hon förbereder ett förslag om saken till nästa medlemsmöte.
7. Kommittérapporter
Aktivitetskommittén: Mintförsäljningen pågår som vanligt. Ang. evenemanget vid
Slottet på 1 advent så har ju UNT tidigare meddelat att det inte blir något fyrverkeri
i UNT:s regi. Nu visar det sig att en av delägarna i Flustret ev. är intresserad av att
anordna ett fyrverkeri, förslagsvis vid just Flustret. Under vecka 44 måste definitivt
besked lämnas, så att vi har en reell möjlighet att i detalj besluta, planera och genomföra en korv-,
glögg- och kaffeförsäljning. Beslut i frågan måste fattas på
nästa månadsmöte – tiden är knapp.
Vår klubb kan ev. få hyra lokal hos Sirius Loppis för loppisaktiviteter. Bert håller
kontakt med Sirius och kommer med förslag till månadsmötet.
LP nämnde som förslag att vi skulle kunna delta i det s.k. Megaloppis i Fyris Parks
danssalong. Vi bör också ta kontakt med andra Lionsklubbar för att se om det finns
möjlighet till gemensamma aktiviteter. Tips på sådana finns i tidningen Lion!

Hjälpkommittén: Ett hjälpärende har inkommit om 6 500 kr till möbler m.m.
Vår klubb har dessvärre inga medel att bidra med.
Medlemskommittén: Klubben måste få in fler (och helst yngre) medlemmar.
Programkommittén: Till månadsmötet den 16 november kommer Göran Karlsson
från Uppsalas brandförsvar och berättar om dess verksamhet.
8. Övriga frågor. Ett förslag om att inbjuda Borgerskapet till vårt luciafirande
den 14 december lades fram av Bert Fornemyr. Frågan får behandlas på nästa
månadsmöte.
9. LP Lars Rudmark förklarade styrelsemötet avslutat.

Uppsala den 7 november 2016
Jan-Åke Sääf
styrelsesekr.

