
LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
PROTOKOLL 
 
STYRELSEMÖTE NR 4, 2022-2023  
 
Tisdagen den 22 november 2022, hos LP Stig Lindqvist. 
 
Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Jan-Erik Åström, Birgitta Myrgren. 

 
§ 36. Mötet öppnas  
  LP Stig Lindqvist hälsade alla välkomna till styrelsemötet och förklarade det öppnat, 

varefter ärendelistan godkändes.  
 
§ 37. Presidentens rapport samt skrivelser 
  - Nyhetsbrev 3 från DG Christer Wallin. Hans-Erik Alfon LC Svärdsjö är utsedd som 

distriktskoordinator (DC) för LCIF. Hans-Erik vill ha in uppgifter på vilka som är 
LCIF koordinatorer i klubbarna. Vår klubb har som kutym att det är 2 v LP som har 
den posten. Då blir det Ann-Marie Gustafsson som träder in. Dag ändrar uppgiften i 
registret.  
- Conventionlotteriet. Klubben tänker inte köpa några lotter. 
- LP Stig har uppvaktat Arne Olsson och Tord Amré med blommor och en gåva till 
LCFM. Båda har fyllt ett antal år.  
Alla plogkäppar är nu utsatta. 
Alla vinster från Bergsjödagslotteriet är utlämnade. 

     
§ 38. Kassörens rapport 
  LK Dag rapporterar att det i AK finns 66 908: - och i KK 12 266: -. Fakturorna för 

utsättningen av plogkäppar är utskickade. En medlemsavgift saknas.  
  LK Dag kommer med ett förslag på en annan hantering av inbetalning av kostnaderna 

vid våra möten, avseende mat, dryck, fika och lotter. Det system som vi har nu 
fungerar inte så bra. Det nya förslaget innebär att man betalar varannan eller var tredje 
månad, när man får ett saldobesked från kassören. Detta för att undvika en bank- 
kostnad på 1,75 för varje inbetalning. Presenteras i detalj på klubbmötet. 
Beslut: Styrelsen är enig om de nya rutinerna, som föreläggs mötet. 

 
§ 39. Övriga rapporter  
  Dag har uppdaterat hemsidan med lite nyheter och lagt in protokollen i en ny mapp för 

verksamhetsåret 2022–2023. Det blir möte i infokommittén den 7 december. 
 
§ 40. Julbord 

Som tidigare beslutat så handlar Birgitta och Dag och fördelar arbetet när vi vet hur 
många som kommer på mötet 6 december.  

 
§ 41. Rekommenderade insamlingsmål 

De nationella rekommenderade medlen är inbetalda, 340:-/medlem.  
Distriktet rekommenderar 40:-/medlem för funktionsvariationer och 90:-/medlem till 
ungdomsläger. 
Styrelsen föreslår klubbmötet att vi ska betala de av distriktet rekommenderade 
medlen. 
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§ 42. Datum för nästa styrelsemöte 

Styrelsemötet blir 28 eller 29 december. Klubbmötet är flyttat till 10 januari 2023. 
 
§ 43. Övriga frågor 
  Inga övriga frågor. 
 
§ 44. Mötet avslutas  

LP Stig avslutar mötet. Kaffe och Karins kaka smakar bra som vanligt! 
 
 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
 
…………………………….    …………………………… 
LS Birgitta Myrgren     LP Stig Lindqvist 


