
 

Besök gärna vår hemsida!    www.lomma.lions.se 

Anteckningar förda vid Lions Club Lommas styrelsemöte 2018-01-15 
 

 
NÄRVARANDE: Anders Edenfjord, Gunnar Jönsson, Jan Dahlqvist, Peder Raneke, Helena Åkesson, Nils Karlsson och 

Anders Henriksson 

 
ANTECKNINGAR: 
§ 1: Mötet öppnas: 

LP hälsar alla välkomna till mötet. 

 
§ 2: Fastställande av dagordning: 

Dagordningen godkändes 

 
§ 3: Föregående mötesanteckningar. 

Föregående anteckningar godkändes 

På förra mötet pratades det om ett lotteri vi skulle ha i framtiden eftersom cykellotteriet inte blir av i år, vi kommer att 

fråga Bjersund om hur de ställer sig om vi har ett eget konstlotteri i Lomma samt hur de gör med sitt lotteri. 

Styrelsen kom också fram till att det hade varit bra om alla i klubben funderade på en idé som gör att vi syns än mer i 

kommunen. 

På förra styrelsemötet diskuterades om vi skulle ha en representant på Lions forskningsfond och vi har en kandidat som 

är villig att ingå där, nämligen Peder Raneke. Han kommer att nomineras från LC Lomma på styrelsens 

rekommendation. 

 

§ 4: Post: 

Avtalsförslag om samarbete med kommunen, Tackbrev från Lions för insamlingen till de glömda barnen i Syrien samt  

e-post utsänd till medlemmarna 

  
§ 5: Kassarapport: 

Gick igenom kassarapport från 2018-01-15 och godkände densamma. 

 
§ 6: Kommittéer 

Aktivitet: Julgransinsamlingen har inbringat över 40 000 kr netto (efter att kostnaderna är borttagna) 

frågan om vad som är aktivitetskommitténs uppgift kom upp och det fastslogs att julcheckarna till de mest behövande 

faller under Aktivitet.   

 

Program: Jobbar med vårutflykten som kommer att bli spännanmde, boka redan nu den 5/5 för fantastiska aktiviteter det 

kommer att bli en heldag som är värd att minnas! 

 

Medlem: Planerar ett möte i början av februari. 

 

PR o Info: Kommer att ha ett möte den 22/1 hos Anders E 

 

Loppmarknad:.Kommer snart att kalla till möte 

 

§ 8: Övrigt: 

Samarbetsavtalet ser bra ut och styrelsen rekommenderar klubben att avtalet slutförs av LP  

GPDR: Vi kommer att följa Lions rekommendationer, vilket innebär att samtliga medlemmar måste fylla i ett 

godkännande av att deras personuppgifter lagras i USA 

Ny styrelse för verksamhetsåret 2018-2019 kommer att presenteras på nästa möte 

Som revisorer för samma verksamhetsår föreslås  Ola och Roland 

Vi har inte hämtat granar på Kajgatan vilket vi har gjort de senaste 4 åren, LP kommer att samla in granar på adresser 

missade i Lilla Lomma samt Björnbärsgatan + ev. missade andra granar. 

Blå Caféet har en hjärtstartare som är utan ”ägare” då förra hyresgästen gått i KK. Hur gör vi med den? 

Jan D och Hans E kommer att undersöka detta 

 
§ 9: Nästa möte: 

Nästa möte blir hos  Anders H den 14/2 -18  kl. 19:00 

 
§ 10: Mötet avslutas: 

Samtliga tackade kvällens värd Jan Dahlqvist varpå LP avslutade mötet. 

Vid datorn   Anders Edenfjord 
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