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Före mötet var det högtidlig invigning av den nya medlemmen Ola Gustafson 
Det blev extra högtidligt då vi innan intagningen fick höra en serenad i en tonvarians eller om det var brandlarmet 
som gick för att jag tände ljusen och missade att brandvarnaren satt rakt ovanför…..  
 

Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte för Lions Club Lomma 

 
Mötet avhölls måndagen den 7/8 2016 kl 19.00 på Örestads Golfklubb i Lomma 

 
 
 

§ 1: Mötet öppnas. 

LP Peder Raneke hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2: Fastställande av dagordning 

Dagordningen i enlighet med klubbstandard godkändes. 

 
§ 3: Upprop. 

Närvarande 18  lions av 31. 

 
§ 4: Föregående mötesprotokoll. 

Föregående protokoll godkändes. 

 
§ 5: Kassarapport. 

Kassarapport från 2017-08-04 genomgicks av kassören och godkändes därefter. 

Det är fortfarande några som ännu ej betalt medlemsavgiften…. Gör detta snarast så LK får 

ordning på sina papper 😊 

Sätt in 900 kr på Administrativa kontot: BG 270-9731 

 
§6: Post 

       Ingen ny post inkommit förutom den utsänd via e-post 

 
§ 7: Kommittéerapporter. 

 
Aktivitet:  Christer Andersson och K-G Fagerström var och hälsade på Hand I Handlägret 

 Lommadagen inbringade ett netto på c:a 3 000 kr 

 
Bidrag:  Inget nytt för dagen 

 

Medlem:  Som tidigare uppmärksammat hade vi en högtidlig intagning av Ola Gustafson. Ola önskar 

vara med i Ungdom och drog kommittén. i övrigt 

intet nytt 

 
PR-info:  Loppmarknadsnytt delades ut i helgen och den nya matrikeln delades ut på mötet, 

Benny kommer att sända den I PDF format till Anders E som kommer att distribuera 

den till samtliga medlemmar 

 
Program:  Det är hög tid att boka biljetter till Arlövsrevyn 2018 hos Jan D, de går åt som smör i solsken! 

 Revyn spelas upp den 19/1 2018 kl 19:30. 55 biljetter finns att tillgå 

 
Ungdom  

och Drog:  Kommer att sätta in en blänkare om Idrottsstipendiet i Lommabladet 
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Loppis:  Allt är på plats inför årets loppmarknad Det behövs fler människor till försäljningen på 

lördagen i övrigt ser det bra ut med personalen. Fråga gärna nära o kära om de vill ställa 

upp denna dag och meddela Jan D. 

Vi har fått besked om att vi slipper betala hyran på 20 000 för lokalerna i samband med 

Loppmarknaden, kommunen vill träffas efter loppmarknaden och diskutera hur vi ska göra 

framöver 

 
Arkiv:  Ett lås har gått sönder på ett av arkivskåpen och kommer att ersättas med ett nytt 

 

§ 8: Övrigt. 

Distriktsmöte blir det den 16/9 Peder R Benny N och Gunnar J ska åka dit och Peder ska fråga Ingegerd om 

hon vill följa med då det är önskvärt att även sekreteraren följer med 

SeaU projektet är fortfarande aktuellt och klubben vill att Peter R och Anders H fortsätter sitt arbete med 

detta 

Många saknar Jacka eller behöver en ny, Jan D kommer att sända ut ett mail där man har möjlighet att 

beställa en ny jacka till sig själv. Jackan kostar 250kr med tryck men klubben Beslutade att sponsra jackan 

med 100kr så medlemspriset blir 150 kr 
 

§9: Avslutning. 

LP tackade de närvarande för visat intresse, och avslutade mötet. 
 
 
 
 

Vid protokollet. 

 
Tillfällige sekreteraren  Protokollsjustering 

 

 
 

………………………………….  ………………………………………. 

Anders Edenfjord  Peder Raneke 


