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LIONS CLUB OXELÖSUND 

Styrelsemöte nr 10   

25 maj 2021  

   

Plats: Digitalt Zoommöte 

Deltagare:  Sven-Erik Andersson, Ingemar Urborn, Sten Bjelmrot, Lars Kuntze,   

Lars-Åke Lindman, Lilian Holmgren, Jan Holmgren, Sören Helgesson, 

Roger Lindvall. 
 

§ 1 Mötets öppnande: Presidenten öppnade mötet digitalt.  
 

§ 2 Fastställande av dagordningen.  

Tillägg: Kommunens aktiviteter för barn ock ungdomar. Styrelsen 2021-2022. 

       

§ 3 Protokoll från föregående styrelse: Godkändes efter justering.  

    

§ 4 Kassarapport: 

AK: 75 398kr.  

KK; 13 398kr.  

Hyran för juni är betald. 

Kassarapporten godkändes 

  

§ 5 Rapporter: 

Marknadskommittén 

Eventuellt möjligt att genomföra marknad 2022. 

 

Tågkommittén 

Tågkontot 30.976,53kr. 

Tåget kommer att köra från vecka 25. Avtalet klart med ICA. 

Många skyltar är sålda, finns ingen plats för fler skyltar. Sålda skyltar innebär en intäkt 

på 65.000kr.  

Möte med föreningarna den 26/5. Vi saknar förare för 4pass under vecka 26. 

Tåget är redo för trafik, återstår endast några små justeringar.  

Eventuellt beställningskörning den 5juni. 

 

 Programkommittén 

 Styrelsen beslöt att köpa tårtor till äldreboende. Leveranser den 9/6. 

Medlemsmöte den 8/6 utanför Vita Villan. I samband med mötet kommer vi att ordna 

korvgrillning. Möte mellan 14.00 och 15.00. Klockan 15.00 stipendieutdelning. 
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Loppiskommittén 

 Eventuellt möte i mitten på juli under förutsättning att restriktionerna tillåter detta.  

 

Medlemskommittén 

 Tyvärr inget nytt att rapportera.  

   

 PR/Info 

Vi kommer att skriva om stipendieutdelningen och om Lions Sveriges samverkan med 

Barndiabetesfonden. 

 

 Barn/ungdom  

Den 1/6 kommer att hållas ett grovplaneringsmöte. 

Den 5/6 och 12/6 kl 10.00 kommer utdelning av böcker till barnen att ske. Utdelningen 

sker från järntorget därefter till lekplatsen vid läget.  

 

Framtidsgruppen 

Jobbar med de medlemmar vi har. Förslag på att ordna ankrace från Jogersöbron. 

   

§ 6 Bidragsansökningar  

Inga bidragsansökningar att behandla. 

 

§ 7 Skrivelser 

Sörmlands Sparbank 

Sponsringspengar utgår endast för speciella projekt som gynnar medborgarna.  

Sven-Erik återkommer om förslag på tänkbara projekt. 

 

Kommunens aktiviteter för barn och ungdomar. 

Ett förslag till aktivitet för ungdomar skulle vara att erbjuda ungdomar jobb som  

tågvärdar på vårt Lionståg under sommaren. Förslaget tas upp med föreningarna. 

  

§ 8 Övriga frågor 

Stipendier 2021 

Styrelsen beslutade att tilldela Lions ungdom/idrottsstipendium till Matilda Grape och 

Lions kulturstipendium till Johan Bergvall. Utdelningen av stipendierna kommer att 

ske i samband med medlemsmötet den 8 juni.  

 

Styrelsen 2021-2022 

Styrelsen sammansättning beslutades. Lasse gör en sammanställning av vårt beslut.  

Sammanställningen kommer sedan att skickas ut till medlemmarna i samband med 

kallelsen till medlemsmötet den 8 juni.  

  

 

§ 9  Mötets avslutande  

 Presidenten avslutade digitala mötet. 

 

Vid protokollet   President 

 

 

Sten Bjelmrot   Ingemar Urborn 

 


