Bergsjö 2017-07-06

Till fondens kontaktpersoner och LP, LS och LK samt ZO i distrikten 101-B, 101-GD och 101-U
med fungerande e-postadresser från medlemsregistret MyLCI.

Hej Lionvänner!
Här kommer verksamhetsårets sista månadsrapport, den för juni månad med följande resultat.
Intäkterna för juni blev 483 023,99 föregående år var det 520 120,69.
Omkostnadsprocenten är något lägre i år än motsvarande föregående år, 1,35 % av insamlade
medel. Den genomsnittliga omkostnadsprocenten sedan starten är nu nere på 2,0 %.
Öronmärkta medel.
Barncancer
Bröstcancer
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Njurcancer
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Lungcancer USÖ
Lungcancer

t.o.m maj
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300,00
18 800,00
200,00
600,00
15 000,00
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juni
47 400,00
15 458,64
62 858,64

Totalt
339 965,00
300,00
34 258,64
200,00
600,00
15 000,00
250,00
390 573,64

Resultatet i detalj framgår av resultatrapporten.

Förändringar i redovisningen från och med verksamhetsåret 2017–2018.
Flera orsaker gör att vi i styrelsen för Lions Cancerforskningsfond, ser oss nödsakade att göra
förändringar i de månadsrapporter som jag har skickat ut varje månad.
De viktigaste orsakerna är bland annat:
- För att minska min arbetsinsats så att det går att få någon att ta över efter mig, aviserade
jag redan för fem år sedan att jag önskade en ersättare, så jag kunde dra mig tillbaka och
ägna mer tid för familjen.

-

För att få någon som är villig att ta över arbetsuppgifter, exempelvis bokföringen, måste
vi sänka ambitionsnivån vad beträffar specificeringen av minnesgåvor på klubbnivå till
att endast redovisa dessa för varje distrikt. Fördelningen tar mycket tid och är lite av ett
detektivarbete för att försöka få det på rätt klubb. Detta omöjliggörs nu delvis av ändrade
rutiner, där begravningsbyråerna inte längre får förmedla minnesgåvor direkt till oss utan
tillstånd från Finansinspektionen och lagen om betaltjänster. Vi får därför deras
insättningar från några godkända förmedlare i klumpsummor utan specifikation varifrån
insättarna kommer. Därtill kommer att flera klubbar läggs ner, vilket gör att det är svårt
att bedöma vilken klubb som ska få tillgodoräkna sig insättningen.

Därför kommer vi endast att redovisa aktivitetsmedel som är insatt från ett klubbkonto under
rubriken Klubb, testamenten som vanligt under Testamenten och övriga donationer under Övrigt.
Vi beklagar den försämrade servicen, vilken är framtvingad av omständigheterna och
förändringarna i samhället.
Med vänlig hälsning
Dag Hedin
Kassaförvaltare

