
LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
Protokoll 
Styrelsemöte 5, 28 december, 2022 - 2023.  
 
Onsdagen den 28 december på Hundskinnsvägen 3. 
Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Birgitta Myrgren. 
 
§ 45 Mötet öppnas och godkännande av ärendelistan 

Ärendelistan godkändes med tillägg övriga frågor; fadderbarn och delegat till 
RM. 

 
§ 46 Presidentens rapport samt skrivelser 

Rapport om elverken till Ukraina, separat punkt. 
 

§ 47 Kassörens rapport  
LK Dag meddelade att det finns i AK 63 818 kronor och i KK  12 691 kronor. 
Betalning för plogkäpparna från samtliga vägföreningar har kommit. De två 
elverken till Ukraina är betalda, en kostnad på 15 700 kronor. Klubben har 
mottagit donationer på 4 000 kronor som öronmärks Ukraina. Dag skickar de 
pengarna till DK som administrerar pengarna vidare. 
 

§ 48 Rapport om elverk till Ukraina 
Det har kommit flera mail från Kennet Benediktsson om hanteringen av 
elverken till Ukraina. Vi tycker att skicka ut det sista, som är en bra 
sammanfattning räcker. Vill någon ta del av ytterligare mailinformation,  
kontakta LP Stig eller LK Dag. 
 

§ 49 Rapport från DR 2 
Vi har tagit del av protokollet. Protokollet är inte utförligt, utan det hänvisas till 
att rapporter och annan information finns på distriktets hemsida. 
 

§ 50 Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter.  

 
§ 51 Klubbmöte nr 5 

Styrelsen tar beslut att ställa in klubbmöte 5 den 10 januari 2023. Det finns inte 
några speciella ärenden att behandla. LS Birgitta skickar ut sms till 
medlemmarna. 

 
§ 52 Övriga frågor 
 Vi har fått brev från SOS Barnbyar att vårt fadderbarn Sandrine ska lämna 

fadderskapsprogrammet och återförenas med sin familj igen. Som vi var eniga i 
klubben vid tidigare möten förlänger vi inte åtagandet med ett nytt fadderbarn 
utan försöker hitta något projekt inom Lions. LK Dag meddelar SOS Barnbyar 
om beslutet.  
1 VLP Jan-Erik åker inte till RM i Karlstad. Dag och Birgitta åker och Dag 
anmäler sig som delegat för klubben. 
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§ 53 Mötet avslutas 

Mötet avslutas och vi dricker kaffe och äter Karins kaka samt bullar och kakor 
som herr och fru Lindqvist bakat. 

  
Vid protokollet     Justeras 

 
    ……………………..    …………………… 
    LS Birgitta Myrgren   LP Stig Lindqvist 

   


