
LIONS CLUB BERGSJÖ 
  DISTRICT 101 – M SWEDEN 
  
 
Protokoll 
Styrelsemöte 8, 21 mars 2022 - 2023.  
 
Tisdagen den 21 mars på Kvarnvägen 3. 
Närvarande: Stig Lindqvist, Dag Hedin, Jan-Erik Åström, Birgitta Myrgren. 
 
 
 
§ 75 Mötet öppnas och godkännande av ärendelistan 

Ärendelistan godkändes. 
 
§ 76 Presidentens rapport samt skrivelser 

a) DG-brev nr 4 har kommit, utskickat till alla. Inget speciellt att kommentera. 
b) MD:s utskick om hjälp till jordbävningen som drabbat Turkiet och Syrien har 
klubben tagit beslut om på klubbmöte 7 och LK Dag har skickat in pengarna. 
c) LCFM skickar varannan månad ut en rapport om resultat och intäkter för 
fonden. Nytt är att alla med e-post får rapporterna. Återhämtning efter pandemin 
sker så sakteliga. 
Klubben har reserverat 1 000 kronor för HOOYO-projektet. Avvaktar beslut om 
fortsättning för projektet, då ny ansökan är inskickad till LCIF. Efter det tar vi 
beslut. 

 
§ 77 Kassörens rapport  

LK Dag meddelade att det finns i AK 51 919 kronor och i KK  12 055 kronor. 
De 9 000 kronorna som beslutades om på klubbmöte 7 är inskickade. 
 

§ 78 Inbjudan från LC Alfta 
Klubben har fått en inbjudan om att delta vid LC Alftas 50-årsjubileum som går 
av stapeln lördag 13 maj. Mer om detaljerna kommer.  
 

§ 79 DR 4, 25 mars hålls digitalt 
Ingen från klubben deltar. 
 

§ 80 DM i Hedemora 22 april 
Den 21 och 22 april hålls DR 5 och DM i Hedemora. Dag, Birgitta och Karin  
åker. Anmälningstiden går ut 31 mars. Intresse anmäls till LP Stig. 

 
§ 81 Aktiviteter nästa verksamhetsår 

Vi måste fortsätta diskutera vilka aktiviteter vi ska ha nästa verksamhetsår. 
Bergsjödagen blir av om inte något oförutsett inträffar. Plogkäppar? Gå-bingo? 
Andra förslag på verksamheter som kan ge inkomst till hjälpverksamhet? 

 
§ 82 Klubbmöte 4 april 
 Klubbmötet blir hemma hos LP Stig. 
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§ 83 Frågor till zonmötet 

Nästa verksamhetsår finns ingen medlem från zonen på posterna som ZO, vZO. 
Egentligen ingen PZO heller efersom Jan Zetterberg LC Alfta har ställt upp som 
ZO detta år fast han är PZO. Det måste lösas inför nästa år. Trevligt att träffa 
övriga klubbar efter ett långt uppehåll. 

 
§ 84 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§ 85 Mötet avslutas 

Mötet avslutas med sedvanlig fika och god lingonkaka. 
 
 
 
  

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

   


