
LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
PROTOKOLL 
KLUBBMÖTE NR 6, 2022 - 2023.  
 
Tisdagen den 7 februari 2023, hos Dag och Birgitta på Kvarnvägen. 
 
Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Jan-Erik Åström, Arne Olsson,  
                     Karin Wigge, Ann-Marie Gustafsson, Alise Degerström, Birgitta Myrgren. 
 
 

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

förklarade det öppnat. Ärendelistan godkändes, med tillägg, ändrad mötestid för  
  nästa styrelsemöte.  
 
§ 59. Medlemsregistrering 

8 medlemmar var närvarande, vilket ger 62 % närvaro. 
 
§ 60. Föregående protokoll 
  Klubbmöte nr. 5 var inställt, protokollet läggs till handlingarna. 

     
§ 61. Presidentens rapport samt inkomna skrivelser  
  RM-bulletin nr. 4 har kommit. Inget nytt, mer än att det finns en önskan om att fler 

anmäler sig. Dag och Birgitta är anmälda, Dag som delegat. Diskussion kring 
ersättning. Mötet kom fram till att ersättning ska utgå enligt gängse normer. 
Beslut: Dag och Birgitta får ersättning enligt normer som är beslutade sedan tidigare. 
Hans-Erik Alfon LCIF skriver att det behövs mycket hjälp till många internationella 
projekt. Diabetes är utbrett i världen, likaså hungersnöd och det händer hela tiden 
katastrofer. Därför är det viktigt att tänka på det när gåvomedel ska fördelas.  
Jan-Erik Åström är anmäld som klubbens LCIF-koordinator och kommer att få 
information om LCIF. 
DG Christer Wallin har avsagt sig sitt uppdrag på grund av hälsoskäl. DR 3 den 11 
februari kommer att redovisa förslag på att tillsätta en tillförordnad DG för resten  
av verksamhetsåret. 
Inbjudan till en utbildningsdag för funktionärer kommer att hållas i Tällberg 1 april. 
Anmäl intresse till LP Stig, frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 
PZO Jan Setterberg planerar att ha ett zonmöte i Alfta senare delen av mars.  
Mer info kommer. 

 
§ 62. Kassörens rapport  
  LK Dag meddelade att det finns i AK 61 818 kronor och i KK 16 816 kronor.   
   Betala inte in några pengar förrän du får ett saldobesked från LK Dag. 
 
§ 63. Nominering av Anki Rooslien, LC Hedemora till DG och Anna-Lena Bohlin,   

LC Karlstad Almen till 1 vDG 
Nomineringen av ovanstående personer är enligt klubbens beslut inskickade. 

   
 
 
 
 
 
 



LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
 
§ 64. Val av styrelse och revisorer för 2023-2024 

Styrelse 
LP Jan-Erik Åström 
PLP Stig Lindqvist  
1vLP Ann-Marie Gustafsson 
2vLP Stig Lindqvist 
LS Alise Degerström 
LK Dag Hedin 
MO Arne Olsson 
 
Revisorer 
Ordinarie: Kajsa Råbom och Hans Nilsson 
Ersättare: Karin Wigge  
 
Beslut: Att nominera enligt ovanstående förslag. 

 
§ 65. Förslag på aktiviteter 2023-2024 

Den stora frågan är vad vi kommer att ha för förslag på nya aktiviteter och vad vi  
klarar av. Plogkäppar, en eventuell Bergsjödag, Gå-bingon diskuterades. Det här får  
vi ha som en återkommande punkt vid varje möte framöver.  
 

§ 66. Erbjudande om föreläsning av familjejurist 
  Dag känner en familjejurist som har erbjudit sig att hålla en föredragning om vikten att 

upprätta testamente och framtidsfullmakt. Styrelsen ställer sig positiva till erbjudandet. 
Beslut: Dag får i uppdrag att fortsätta diskussionen med familjejuristen.   

 
§ 67. Nästa klubbmöte 7 mars 

Kajsa och Jan-Erik är ansvariga för maten. De återkommer om detaljerna. 
 
§ 68. Övriga frågor 

LP Stig vill att nästa styrelsemöte den 21 februari börjar kl. 15.00. Det är ok för 
styrelsen.  

 
§ 69. Mötet avslutas 

LP Stig avslutar mötet och bjuder till bords. 
 

 
 
  Vid protokollet    Justeras 

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

    
            
 
  Dag och Birgitta bjuder på korv och mos. 


