
LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
PROTOKOLL 
KLUBBMÖTE NR 4, 2022 - 2023.  
 
Tisdagen den 6 december 2022, på Bergsjögården. 
 
Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Jan-Erik Åström, Tord Amré, Arne Olsson,  
                     Karin Wigge, Ann-Marie Gustafsson, Charles Liljedahl, Alise Degerström, 
                     Birgitta Myrgren. 
 
 

 
§ 48. Mötet öppnas och godkännande av ärendelistan 
  LP Stig Lindqvist hälsade alla välkomna till verksamhetsårets fjärde klubbmöte och 

förklarade det öppnat. Ärendelistan godkändes.  
 
§ 49. Medlemsregistrering 

10 medlemmar var närvarande, vilket ger 77 % närvaro. 
 
§ 50. Föregående protokoll 
  Protokollet läggs till handlingarna. 

     
§ 51. Presidentens rapport samt inkomna skrivelser  
  Det har kommit inbjudan till RM 2023 i Karlstad 11–14 maj. Jan-Erik som är pågående 

LP ska fundera och återkomma om han tänker åka och i så fall som delegat. I annat fall 
kan Dag eller Birgitta anmäla sig som delegat, de har för avsikt att delta. 
Ett tack från Pakistan för att Lions Sverige skickade tält och filtar när landet drabbades 
av översvämning i september. Ett bidrag på 3 miljoner kronor har också skickats.. 
I september hade 8 miljoner kronor samlats in till Ukraina. 
 

§ 52. Kassörens rapport  
  LK Dag meddelade att det finns i AK 73 108 kronor och i KK 12 691kronor.   
   Förslaget på en annan hantering av inbetalning av kostnaderna vid våra möten, avseende 

mat, dryck, fika och lotter presenteras. Det nya förslaget innebär att man betalar varannan 
eller var tredje månad, när man får ett saldobesked från kassören. Detta för att undvika en 
bankkostnad på 1,75 för varje inbetalning.  
Beslut: Klubben godkänner de nya rutinerna när det gäller kostnaderna vid våra möten. 

 
§ 53. Rekommenderade insamlingsmål 
  De nationella avgifterna som är 340 kronor per medlem är inbetalda. Distrikt 101M har 

rekommenderat att betala 40 kronor för personer med funktionsvariationer och  
  90 kronor till ungdomsläger per medlem. Det blir 1 690 kronor. 

Beslut: Klubben betalar 1690 kronor till Distrikt 101M för personer med 
funktionsvariationer (40 kronor) och ungdomsläger (90 kronor).  
Läget i Ukraina inför vintern är mycket svårt på grund av att en stor del av 
energiförsörjningen är utslaget. Därför har det startats en gemensam insamling i några 
Lionklubbar i de nordiska länderna, Estland och Ukraina för att kunna skaffa portabla 
generatorer till skolor och daghem. Snabbt svar så att det ska kunna levereras innan jul. 
Beslut: Klubben beslutar att bidra med två generatorer á 700 EURO. LK Dag ordnar 
med det praktiska. 
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§ 54. Nästa möten 
 Styrelsemöte 5 blir 28 december hemma hos LP Stig. Klubbmöte 5 blir den 10 januari 

2023 som vi beslutat om tidigare. 
 
§ 55. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
En trevlig tillställning blir det den 13 december. Charles ordnar med kröning av 
Nordanstigs Lucia i kyrkan. Vi (Birgitta) lånar ut våra lucialinnen med tillbehör och 
luciakronan. 

 
§ 56. Mötet avslutas 
  LP Stig avslutar mötet och bjuder in till årets julbord.   
 
 
 
  Vid protokollet    Justeras 

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

    
            
 
  Årets julbord var mycket uppskattat som vanligt, det viktigaste fanns med och  
  inte minst de oersättliga ägghalvorna! Alla var mätta och nöjda med kvällen! 


