
LIONS CLUB BERGSJÖ
DISTRICT 101 – M SWEDEN 

Protokoll 

Styrelsemöte 7, 21 februari, 2022 - 2023. 

Tisdagen den 21 februari på Hundskinnsvägen 3. 

Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Jan-Erik Åström, Birgitta Myrgren. 

§ 63 Mötet öppnas och godkännande av ärendelistan 

Ärendelistan godkändes. 

§ 64 Skrivelser 

a) Ny information om Hooyoprojektet. Det planeras för en mindre omfattande

utbyggnad och en ansökan är inskickad till LCIF om det. Då kommer det att

fattas ca. 40.000 kronor. En vädjan till klubbarna att ställa upp.

b) Det har skickats ut bokslut över de elverk som är levererade och beställda till

Ukraina. Det är enorma hjälpbehov på allt i princip. Vad kan vi ställa upp med?

c) Jordbävningen i Turkiet kräver också stora insatser i humanitär hjälp. Vad

kan vi ställa upp med där?

d) Sticket, som är Diabetesfondens tidning har skickat ut ett nytt nummer.

e) Klubben har fått en utmärkelse från LCI för vår medlemsvård. Birgitta sätter

upp märket på vår tavla på Bergsjögården.

§ 65 Presidentens rapport 

LP Stig får en kopia på fakturan för våra kostnader, distrikts och nationella från 

vår DK Sergej. 

Stig ska informera hembygdsföreningen för att se intresset att delta om planen 

på att få en föredragning om vikten av att tänka på framtidsfullmakt och 

testamente. 

Protokollet från DR 3 föredrogs kort av LP Stig. Finns att läsa på distriktets 

hemsida. 

§ 66 Kassörens rapport 

LK Dag meddelade att det finns i AK 61 818 kronor och i KK  12 055 kronor. 

Det mesta av våra åtaganden är betalda. 

§ 67 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter. 

§ 68 Utbildning i Tällberg 1 april 

Det kommer att bli en utbildningsdag för funktionärer och alla intresserade 

Lions i Tällberg 1 april. Efter en del diskussioner kom vi fram till att vi inte 

deltar. 

§ 69 DM i Hedemora 22 april 

Inbjudan kommer. 
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§ 70

§ 71

§ 72

§ 73

§ 74

Förslag på bidrag från klubben 

Styrelsen har diskuterat de skrivelser vi fått angående hjälp till Ukraina, Turkiet 

och Hooyo. Styrelsen anser att vi ska sätta medel till projekten, frågan är hur 

mycket och vad för hjälp det är prio på. Bifogar bilagor med information som 

kommit, tillsammans med utskicket så att du kan läsa och fundera, för att få en 

bra diskussion. 

Aktiviteter under nästa verksamhetsår 

Vi plockar in de käppar vi satt runt byn i vår. Utsättning av plogkäppar längs 

Annsjövägen har vi avsagt oss. Vilka andra vägar orkar vi med?  

Det ser ut att bli en Bergsjödag i år. På vilket sätt ska vi delta? Lotteri och i så 

fall hur stort? Någon annan aktivitet? LP Stig hör med Tord om ordnande av 

vinster. 

Klubbmöte 7 mars  

Kajsa och Jan-Erik står för maten. Återkommer om plats. 

Övriga frågor 

Birgitta föreslår att verksamhetsårets återstående styrelsemöten börjar kl.15.00. 

Tid och plats bestämmer vi från gång till gång. Förslaget godkändes. 

Mötet avslutas 

Vi avslutar mötet med att fika, gott fikabröd som vanligt från Karin, Stig och 

Siw. 

Vid protokollet  Justeras 

…………………….. …………………… 

LS Birgitta Myrgren LP Stig Lindqvist 


