
    Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med Lions Club Uppsala 

                                           den 4 oktober 2016   

 
Närvarande: Lars Rudmark (LP), Nelly Fornemyr, Bert Fornemyr, Stefan Uvenman, 

Gunilla Larsson, Jan Cederholm, Jan-Åke Sääf. 
 

 

1.  LP Lars Rudmark förklarade styrelsemötet öppnat. 

2.  Närvaroregistrering utfördes. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Distriktsmöte hölls den 24 september i Upplands Väsby. LP Lars Rudmark  

representerade vår klubb; omkring 50 personer från distriktet deltog i mötet, 

som leddes av DG Thorbjörn Bengtsson. Där rekommenderades att varje klubb 

stödjer finansieringen av Viking Camp med 125 kr per medlem, i vår klubb alltså 

33 gånger 125 kr = 4 125 kr, vilket styrelsen tillstyrker, likaså ett bidrag om 5 000 kr 

till Jubileumsfonden. Detta underställs månadsmötet för beslut. 

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

projektet ”Låna en Uppsalabo”, med syftet att underlätta invandrares integration. 

Vidare ska distriktet utse en stipendiat nästa vår. I diskussionen på styrelsemötet 

nämndes som tänkbara kandidater från vår klubb Filip Cederholm och Ashley Cooper. 

 

Från distriktsmötet rapporterades också att en Leo-klubb ska startas i Sala samt att 

värdfamiljer till Viking Camp efterlyses. 

Under denna punkt dryftade styrelsemötet även bristen på verkligt inbringande  

hjälpaktiviteter, något som vår klubb måste råda bot på. Ska vi försöka etablera 

loppis-samarbete med t.ex. Pingstkyrkan? Bert Fornemyr tar kontakt. Det finns  

ett femtontal loppismarknader i Uppsala för närvarande. Vidare kan dödsbon vara 

            en intäktskälla för klubben, om detta kan komma i gång. 

 

6. Meddelanden och skrivelser 

Vår klubb har bidragit med 2 200 kr till Cancerforskningsfonden. 

7. Ekonomisk rapport 

Aktivitetskassan:        + 6 938 kr 

TT-kassan:                  + 300 kr 

Admin. kassan:           - 489 kr 

Resultat:                     + 6 749 kr 

 

I kassa och bank: + 63 287 kr. 

 

En medlem har inte betalat medlemsavgift för hösten. 

 

Kassören Gunilla Larsson berättade om strul ang. den internationella avgiften, vilken 

hon betalat i tid men ändå fick ny faktura efter 3-4 veckor på samma belopp - plus 

80 kr! Förhoppningsvis är ärendet avslutat, sedan Gunilla påtalat felaktigheten. 

Fakturan från Lions nationellt på 6 000 kr har hon också betalat. 

 

 



 

 

8. Kommittérapporter 

    Aktivitetskommittén: Mintförsäljningen pågår som vanligt. En detaljplan för korv- 

    försäljningen på Slottet första advent ska diskuteras och beslutas på månadsmötet 

    i oktober. Karl-Heinz Rätz transporterar en mängd insamlade glasögon till Norrtälje. 

 

    Hjälpkommittén: Inget nytt att meddela. 

 

    Medlemskommittén: Bert har bjudit in en ung man från Bangladesh att besöka 

    vår klubb. Han arbetar på ”Bibblans Cykel” på S:t Olofsgatan. 

 

     Programkommittén: Vid månadsmötet i oktober kommer den f.d. landshövdingen 

     Hans Alsén att tala över ämnet ”Från Dragarbrunnsgatan till Slottet”. Programmet 

     för november är ännu inte klart. I december är det traditionsenligt luciafirande med  

     julbord. I januari kommer Örjan Källskog att guida oss på det medicinska museet 

     på Ulleråker.                   

9.  Övriga frågor. Gunilla Larsson meddelade att hennes tidigare inbjudan till Bälinge 

     kommer att kvarstå till nästa vår i stället. Hon berättade även att hennes telefon 

     ännu inte är laddad med Swish men att så ska ske. Swedbank har ett neutralt 

     nummer för Swish, liksom eventuellt också Nordea. Slutligen beslutade styrelse- 

     mötet att avsluta klubbens konto på SE-Banken. 

 

10. LP förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Uppsala den 5 oktober 2016 

 

Jan-Åke Sääf 

styrelsesekr. 

                          

 

 

   

    

  

  


