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Styrelsemöte LC Uppsala 2016-09-06 

Plats: Ekrummet hos Borgerskapet 

Närvarande: Lars Rudmark(LP), Stefan Uvenman (LS), Gunilla Larsson, Nelly Fornemyr, 

Bert Fornemyr, Anna Wegener 

§1 Lions President Lars Rudmark öppnade mötet. 

§2 Närvaroregistrering skedde. 

§3 Mötet godkände dagordningen. 

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§5 Meddelanden och skrivelser. Nye DG, Thorbjörn Bengtsson, kommer att besöka 

oss den 21/9. Det har kommit en kallelse till Distriksmöte i Upplands Väsby, LP 

åker på detta möte. Handböckerna kan hämtas då. Insamling till världens barn 

vilar. Infoträff om vad våra pengar går till den 17/9 på Infra City. 

§6 Ekonomi, Revision har skett och Gunilla har skrivit en Verksamhetsberättelse. 

Gunilla mailar ut den till alla. Det ska tas upp på månadsmötet. 

 Administrativa kassan   1 788 kr 

Aktivitetsmedel   5 681 kr 

TT-kassan       626 kr 

Fakturorna för terminsavgiften har skickats ut. 

Gunilla har en telefon med kontantkort för att kunna ta emot Swich. Gunilla vill 

ta bort kontot på SE Banken. LP har fått meddelande från MD kontoret att 

klubbarna ska betala in 5 000 kr vardera till jubileumsfonden. Tas upp senare. 

§7 Kommittérapporter.  

Aktivitetskommittén, Det ska utses två separata grupper en för loppis en för 

bössinsamling, detta tas upp på medlemsmötet. Kan vi höja medlemsavgiften? 

Det får bli en senare fråga. 

 Hjälpkommittén, För tillfället har vi inga hjälpärenden.  
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Medlemskommittén, På medlemsmötet i september kommer en ny medlem att 

invigas, det är Kerstin Marinko, fadder är Nelly Fornemyr. Kan vi ta extra betalt 

för medföljande familjemedlemmar till exempel vid vinprovning och Lucia? 

Detta tas upp på medlemsmötet. 

Programkommittén, Program för en stor del av hösten är klart. Förslag finns 

bland annat medicinmuseet på Ulleråker, Krister Nordström från 

Uppsalapolisen. Gunilla kommer att bjuda in klubben till studiebesök i Bälinge, 

vi ska få guidad visning av ett par museer samt äta i Bygdegården. Denna 

visning är inte kopplad till månadsmötet utan kommer att ske vid annan tid. 

Föreslaget är torsdag 29/9 kl. 12.00, beslutas på medlemsmötet. Ska vi ha 

vinlotteri i fortsättningen, vi kan testa på månadsmötet. 

§8 Övriga frågor: Nelly har träffat Linnarson´s och hon har bjudit in dom till 

månadsmötet. Dom ska få en egen inbjudan. Gunilla meddelar att hon kommer 

att sluta som kassör efter detta verksamhetsår, hon har för mycket att göra i 

övrigt.   

§9 LP tackade de närvarande och avslutade mötet. 

Uppsala den 18 september 2016 

Justeras 

 

…………………………………… ……………………………………. 

Stefan Uvenman, LS  Lars Rudmark, LP 


