
LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
PROTOKOLL 
KLUBBMÖTE NR 7, 2022 - 2023.  
 
Tisdagen den 7 mars 2023, hemma hos Kajsa och Hans, Storgatan 7. 
Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Jan-Erik Åström, Karin Wigge, Kajsa Råbom,  
                     Hans Nilsson, Alise Degerström, Birgitta Myrgren. 
 
 
§ 70. Mötet öppnas och godkännande av ärendelistan 
  LP Stig Lindqvist hälsade alla välkomna till verksamhetsårets sjunde klubbmöte och 

förklarade det öppnat. Ärendelistan godkändes, med tillägg, inbjudan till zonmöte i 
Alfta.  

 
§ 71. Medlemsregistrering 
            8 medlemmar var närvarande, vilket ger 62 % närvaro. 
 
§ 72. Föregående protokoll 
  Protokollet läggs till handlingarna. 

   
§ 73. Presidentens rapport samt inkomna skrivelser  
  Förlängd anmälningstid till utbildningsdagen i Tällberg 1 april. Ingen i klubben anmäld. 

Det finns en Facebooksida där Sveriges Lions kan informera om vad som är på gång 
nationellt. Alla har fått det. 
Klubben har fått ett diplom från Ukrainas Lions som tack för vårt bidrag till 
anskaffande av elverk till skolor och daghem. Birgitta sätter upp det på vår ”Liontavla” 
på Bergsjögården. 
Posten som DG är vakant, 1vDG Anki Rooslien LC Hedemora går in som t.f.  
Bokslut från aktiviteten för att samla in pengar till att köpa in elverk till Ukraina har 
kommit. Det visade sig att det fanns 360 000 kronor kvar och då har det köpts in 
värmefläktar. 
Lions har omnämnts i media d jordbävningen i Turkiet, där Lions skickat tält. 
 

§ 74. Kassörens rapport  
  LK Dag meddelade att det finns i AK 60 919 kronor och i KK 12 055 kronor.   
    
 
§ 75. 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 styrelse, revisorer och ersättare väljs enligt ovan till nästa  

               verksamhetsår 2023–2024.     
 
 



LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
§ 76. Vilka aktiviteter är vi beredda att deltaga i under verksamhetsåret 2023–2024 

Plogkäppar: Annsjövägen är avbokad. Klarar vi av de återstående vägarna? 
Bergsjös plogkäppar plockar vi upp i vår. 
Fundera till nästa möte hur vi ska göra. 
Bergsjödagen: Blir med största sannolikt av. Vinster till ett eventuellt lotteri, där kan vi 
inte räkna med Tord på samma sätt eftersom han flyttat. Ska vi ha ett lotteri och vinster? 
Fundera till nästa möte för då vet vi om det blir en Bergsjödag.  

 
§ 77. Vilka projekt ska vi lämna bidrag till 
      Det finns många projekt där det behövs stora insatser. Våra förslag riktar sig till tält, 

Hooyo, Ukraina och Turkiet i huvudsak. Enligt LK Dag kan vi bidra med 10 000           
kronor det här verksamhetsåret.  
Tält: Där har vi bidragit med 2 200 kronor som var de rekommenderade medlen. 
Hooyo: Är ett distriktsprojekt där vi satt in 2 000 kronor. En ny ansökan om att minska           
projektet är inskickad till LCI. I avvaktan på det svaret skickar vi inte något bidrag nu, 
men    vi reserverar 1 000 kronor när vi får se vad det blir för svar på ansökan. 
Ukraina: Där har vi bidragit med 19 200 kronor, 15 200 kronor till elverk samt 4 000 
kronor i donationer som skickats via DK. 
Jordbävningen i Turkiet: Klubben har bidragit med pengar till De glömda barnen 
tidigare. Nu används de byggnaderna till att ordna soppkök m.m. till de drabbade. 
Beslut: Att bidra med 5 000 kronor till tält (ett tält kostar 7 000kronor). 
Reservera 1 000 kronor till HOOYO när vi vet hur det blir med fortsättningen. 
Ukraina avvaktar vi med då vi redan lämnat ett stort bidrag. 
Att bidra med 4 000 till Turkiet som går via DK till en insamling märkt ”Turkiet”.  
 

§ 78. Möteslokal nästa verksamhetsår 
  Eftersom det fungerat bra med ”hemma hos” under våren föreslår vi att hjälpas åt med 

samma koncept nästa år.  
Beslut: Att vi har ”hemma hos” nästa verksamhetsår så ofta det går.   

 
§ 79. Nästa klubbmöte 7 
            Klubbmötet den 4 april blir hemma hos LP Stig. 
 
 
§ 80. Övriga frågor 

Inbjudan till zonmöte i Alfta 21 mars. Klubben bekostar resa och förtäring. 
LS Birgitta anmäler Stig, Dag, Karin, Birgitta och ev. Jan-Erik.  
Styrelsemötet samma dag flyttas till kl.10.00 hos Dag och Birgitta. 
Dag har haft kontakt med familjejuristen Örjan Swing och kommit överens med honom 
att föredragningen som varit uppe på tidigare möten blir av onsdagen den 12 april kl. 
18.00 på Bergsjögården. Stig bjuder in Hembygdsföreningen. 

 
§ 81. Mötet avslutas 
            LP Stig avslutar mötet och bjuder till bords.  
 
            Vid protokollet    Justeras 

 
              ……………………………  ……………………… 

  LS Birgitta Myrgren  LP Stig Lindqvist 
             
           Matlaget med Kajsa, Hans och Jan-Erik bjuder på härlig Pekingsoppa.  

Karin bjuder på smaskig tårta som tack för uppvaktningen på sin högtidsdag. 
 


