
 

 

 

Bergsjö 2021-04-30 

 

Till Styrelsens ledamöter och suppleanter, 2020 – 2021     
 Revisor och revisorssuppleant, 2020 – 2021  
 DG, VDG och DK distrikt 101-M och O, 2020 – 2021  
 Fondens kontaktpersoner och LP, LS och LK samt ZO i distrikt 101-M och O,
 2020 – 2021, med fungerande e-postadresser från medlemsregistret MyLCI. 

Hej Lionvänner, hoppas ni är vid gott mod, trots pandemin, som fortsätter sätta käppar i våra 
verksamhetshjul. 

Det är dags för oss att presentera rapporten, för LCFM i april månad. Intäkterna blev  
91 064,28  kronor, förgående år 508 991,18 kronor. Intäkterna för gamla fonden LCFF under 
april 2020 var 16 030,00 kronor. Utöver detta överfördes 3 400 000:- kronor under april från 
LCFF till LCFM som ingår i övriga intäkter därav den stora skillnaden mellan årens 
jämförelsetal.                                                                                                 

Omkostnadsprocenten för månaden är 2,46 % av insamlade medel. 

Öronmärkta medel 

  t.o.m. mars april Totalt 
Barncancer 15 030      300                     15 330 
Bröstcancer 11 500 0 11 500 

Prostatacancer 25 800 0 25 800 
Skelettcancer 10 000 0 10 000 
Kvinnocancer   2 370 0   2 370 

  64 700      300 65 000 
 

Som framgår av resultatrapporten är det en nedåtgående trend på insamlade medel. Det är 
förståeligt under rådande omständigheter. Vi vädjar dock till klubbarna att sätta in en slant 
till vår fond om ni har möjlighet till det, er gåva betyder så mycket för forskningen. Gåvor 
från aktivitetsmedel skall skickas direkt till fondens konto 900–6784, alltså inte genom 
distrikts-kassören, som får uppgifterna via dessa rapporter. 

I våra e-postlistor har vi ett antal medlemmar som får resultatrapporterna i egenskap av 
kontaktpersoner för vår fond. Denna lista har vi reviderat och tagit bort de som inte längre 
är medlemmar registrerade i LCI:s medlemsregister MyLCI. Är det någon klubbmedlem som 
är intresserad av att få rapporterna och inte berörs av de kategorier som vi skickar till enligt 
ovan, går det bra att meddela detta med att svara på detta brev, med uppgift om namn, 
klubb och e-postadress.  

 

Dag Hedin / Roland Thorstensson 
Ordförande / Kassaförvaltare 
 


