
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.

Lionsklúbburinn Huginn

Fundargerðir 1959-64;  nafnaskrá;  mæting 1962-63; mæting frá 
upphafi 1959-1963;  stjórnir frá upphafi til 1963;  stofnendaskrá og
inntaka til 1963;  ársskýrsla fyrir starfsárið 1962-3

219 1F - / 1959 1964-

Fundargerðabók.219 2F - / 1964 1972- 23 x 18,5 cm ib.

Fundargerðabók.219 3F - / 1972 1975- 25 x 20 cm ib.

Fundargerðabók.219 4F - / 1975 1979- 25 x 20 cm ib.

Fundargerðabók.219 5F - / 1979 1986- 25 x 20 cm ib.

Fundargerðabók.219 6F - / 1986 1994- 30,5 x 22 cm ib.

Fundargjörðabók stjórnar.219 7F - / 1975 1986- 25 x 20 cm ib.

Fundargjörðabók stjórnar.219 8F - / 1986 1994- 25 x 20 cm ib.

Fjáröflunarnefnd (greinargerðir um fjáröflunarstarfið).219 9F - / 1971 1993- 25 x 20 cm ib.

Fánar (frá íslenskum og erlendum lionsklúbbum).219 10F - / -

Gestabók klúbbsins 1974-1994;  barmmerki frá ýmsum erlendum 
klúbbum;  lyklakippa með merki hreyfingarinnar; bréfahnífur úr 
silfri með áletruninni:  Lionsklúbburinn Huginn 21. 11. 1969. 
Lionsklúbbur Sauðárkróks;  fánar klúbbsins og frá 
lionessuklúbbnum Ösp.

219 11F - / -

Ljósmyndir frá kútmagakvöldum 1973, 1974 og 1979, frá 30 ára 
afmæli klúbbsins, frá 1994 o.fl.; gestabók frá herrakvöldum og 
kútmagakvöldum 1974-1984.

219 12F - / 1973 1994- Sumar myndanna eru í 
plastvösum og heftaðar.

Veggskildir á tréplöttum (þrír), (afmæliskveðjur á 10 ára afmæli frá
Náttfara, á 20 ára afmæli frá Lionsklúbbi Akureyrar og kveðjur á 
30 ára afmæli frá Lionsklúbbi Dalvíkur og Lionessuklúbbnum 
Sunnu).

219 13F - / 1969 1989-

Tréplatti með kveðjum frá Lionsklúbbi Reykjavíkur (21. nóvember
1959); steinplatti með afmæliskveðjum frá eiginkonum 
Huginsmanna (1989); barmmerki (íslensk og erlend).

219 14F - / -

Yfirlit yfir stjórnir klúbbsins frá 1959 til 1988 með mynd frá 
stofnskrárfundi klúbbsins 1959 (yfirlitið gert í tilefni 500. fundar 
Hugins 6/3 1987).

219 15F - / 1987 1987-

Gestabók á málverka og höggmyndasýningu 17. - 26. ágúst 1973 á
vegum klúbbsins í umsjón Ólafs Stefánssonar.

219 16F - / 1973 1973- 23 x 18 cm ib.

Gestabók á stjórnarfundi og ýmsa nefndarfundi.219 17F - / 1977 1978- 25 x 18,5

Gestabók219 18F - / 1960 1974- Bókin er með tréspjöldum og
bundin saman með járni.

Gyllt merki með nafni klúbbsins219 19F - / - 41 x 12 cm.

Ljósmyndir úr starfi klúbbsins 1986-92 (flestar án skýringa og 
ótímas.), frá 25 ára afmælisfagnaði klúbbins (1984) og myndir frá 
kútmagakvöldi (ótímas.).

219 20F - / 1984 1992- Myndirnar eru í plastvösum í
möppum.

Myndir frá 36. fjölumdæmisþingi hreyfingarinnar haldið á Akureyri
1991.

219 21F - / 1991 1991- Myndirnar eru í plastvösum í
möppum.

Veggskildir á tréplatta (tveir) (afmæliskveðjur á 30 ára afmæli 
klúbbsins frá Lionsklúbbi Sauðárkróks og Lionsklúbbnum Fonti á
Þórshöfn).

219 22F - / 1989 1989-

Veggskildir á tréplatta (tveir) (afmæliskveðjur á 25 ára afmæli 
klúbbsins frá Lionsklúbbnum Hæng og Lionsklúbbi Sauðárkróks).

219 23F - / 1984 1984-
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Héraðsskjalasafnið á Akureyri Lionsklúbburinn Huginn

Myndaalbúm (elstu myndir klúbbsins).219 24F - / - Myndirnar voru límdar inn í 
albúmið á sínum tíma en eru 
farnar að losna (eru einnig 
lausar inní).

Ljósmyndir (lausar);  Lionsklúbburinn Huginn 30 ára (blað sem 
klúbburinn gaf út af þessu tilefni - í blaðinu eru ýmiss fróðleikur 
um klúbbinn og starfið).

219 25F - / - Myndirnar og blaðið voru 
inní F-219/24.

Stjórn, nefndaskipan og félagatal 1991-1992, 1992-1993; 
Lionsklúbburinn Ösp stjórn, nefndaskipan og félagatal 1992-1993,
1993-1994 og 1994-1995; fáein fylgiskjöl 1993 og 1994;  bréf 
1994;  mætingar 1993-1994;  stjórn og nefndir og 
merkjaviðurkenningar 1993-1994; stjórnarfundargerð 30.8.1994;  
hugmynd að fundafjölda janúar til maí 1994;  skilyrði sem 
lionsklúbbur þarf að uppfylla til þess að formaður hljóti 
viðurkenningu sem 100% formaður;  lög lionsklúbbsins Hugins;  
bréfsefni o.fl.

219 26F - / 1991 1994- Skjölin voru saman í 
skjalatösku.

Handbók fyrir klúbbstjórnir og svæðisstjóra;  Leo-fréttir 1.tbl.1.árg.
1994; Fréttabréf umdæmis 109-b 1992-1993 nr. 4 og 5 og nr. 1 
1993-1994;   Bjartsýnisklúbburinn, námstefna 22. maí 1993, 
Fjölumdæmisþing MD109;  Lions umdæmið nr 109 Reykjavík, 
skyldur og störf;  dagskrá 9. samfundar lionshreyfingarinnar 
starfsárið 1993-1994;  þátttökuseðill á golfmót lionsmanna á 
Strandarvelli 1994;  Pistillinn, fréttablað Starfsmannafélags Póst og
síma á Akureyri 1. tbl. 3. árg 1994.

219 27F - / 1992 1994- Skjölin voru saman í 
skjalatösku.
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