
LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
Protokoll 
Styrelsemöte 6, 24 januari, 2022 - 2023.  
 
Tisdagen 24 januari 2023, Kvarnvägen 3. 
Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Jan-Erik Åström, Arne Olsson, Birgitta Myrgren. 
 
§ 54 Mötet öppnas och godkännande av ärendelistan 

Ärendelistan godkändes. 
 
§ 55 Presidentens rapport samt skrivelser 

Inbjudan till DR 3 i Avesta den 11 februari. Mötet är ett hybridmöte, där kan 
man delta både fysiskt och digitalt. Anmälan senast 4 februari.  
LCFM: Utdelning av forskaranslag med 1,9 miljoner kronor till forskare vid 
Akademiska sjukhuset gjordes i januari. Forskare vid USÖ får 300.000 kronor. 
Det finns nu möjlighet att bli gåvogivare till LCFM och få skattereduktion. 
Kontakta Dag för mer info eller fondens hemsida. Gåvorna har ökat igen efter 
nedgången under coronapandemin. 
Hans-Erik Alfon vill ha namn på klubbens LCIF-koordinator. Jan-Erik står kvar 
så länge tills styrelsen blir klar. 

 
§ 56 Kassörens rapport  

LK Dag meddelade att det finns i AK 61 818 kronor och i KK 16 816 kronor.  
 

§ 57 Övriga rapporter 
Klubbens lista över aktiviteter som finns på hemsidan, är uppdaterad.  
 

§ 58 Nominering till DG och vDG 
Klubben nominerar de föreslagna medlemmarna, 
Anki Rooslien LC Hedemora till DG och Anna-Lena Bohlin LC Karlstad Almen 
till 1 VDG. 
 

§ 59 Nominering av klubbstyrelse 
Nomineringskommittén och styrelsen diskuterade förslag till styrelse för 
verksamhetsåret 2023-2024. 

 
§ 60 Klubbmöte 7 februari, ärenden att behandlas 

Viktig punkt att diskutera är styrelse för verksamhetsåret 2023-2024. 
 Möteslokal blir på Kvarnvägen 3 hos Dag och Birgitta. 
 
§ 61 Övriga frågor 
 Dag har fått en förfrågan från en bekant som är familjejurist om det finns 

intresse i klubben att få en föredragning om testamente och framtidsfullmakt. 
Styrelsen ställer sig positiva till det. Tas upp på klubbmötet. 
DG Christer Wallin har avsagt sig uppdraget som DG för resten av 
verksamhetsåret. Diskussioner pågår för att hitta en lösning. Mail har skickats ut 
till samtliga medlemmar i distriktet som har e-post. 
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§ 62 Mötet avslutas 

Mötet avslutas och vi dricker kaffe och äter Karins kaka och bullar. Lika gott 
som vanligt! 

  
Vid protokollet     Justeras 

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

   


