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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 5 oktober 2011
1.

1

LP Anders N. hälsade alla välkomna till mötet. Uppropet visade att 16 var närvarande.
Noterades att Lion; Stig-Olof, Arne, Håkan, Johnny, Folke, anmält frånvaro samt att även
Lion Åke var frånvarande.

2. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll. Ärenden som inte avslutats skall föras till
”Restlistan” för bevakning.

3. Rapporter
IR/PR

Anders och Sune rapporterade att inbjudan till Junsele lions 50-års
jubileum på Forum den 8 oktober har skickats ut till Lion klubbar i
distriktet.

Kassaförvaltaren

Lion Leif A redogjorde för genomförda transaktioner under perioden
samt behållningen i kassorna är:
 aktivitetskassan 158 818 kr samt
 administrativa kassan 1518 kr.
Alla transaktioner under föregående verksamhetsår redovisas på ett
EXCEL ark för revision av föregående verksamhetsår som har
planerats ske under oktober.

Aktivitetskommittén

Tomas redogjorde för kontakten och samarbetet med Sollefteå
kommun (Åsa Westman) i samband med mottagning av 5
flyktingfamiljer från Eritrea till Junsele. 5 lägenheter i Junsele har
möblerats och utrustats med köksredskap. Återstår vissa
kompletteringar som skall göras innan den 24 oktober då
flyktingfamiljerna anländer.

Medlemskommittén

Gunilla har pratat med Ulla Ramne och hon är inte helt avvisande till
att bli medlem i Lions. Abbe Lindahl som besökte månadsmötet i
juni kommer att bjudas in till nästa månadsmöte.

Hjälpkommittén

1

Elvy och Sven följer upp flyktingmottagandet i Junsele och
återkommer om speciella hjälpbehov upptäcks. Kontakter sker
fortlöpande med Röda Korset som bl. a. skall förse flyktingarna med
lämpliga kläder när dem har anlänt.

Festkommittén

En höstfest för JLC med ”respektive” den 11 november sker som en
gemensam samling på Corner kl. 19.00. Efter ett upprop på nästa
månadsmöte den 2 november görs en förhandsanmälan till Corner
om antalet deltagare.

IT-kommittén

Lion Anders kommer att lägga in fasta datum för styrelsemöten
under hela verksamhetsåret. Månadsmöten äger rum första onsdagen
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i varje månad. Dagordning för månadsmöten finns på hemsidan ca.
en vecka innan.

4. Junsele LC 50 år – jubileumsfesten på Forum:
66 anmälningar har gjorts till 2 oktober som var sista anmälningsdag. Festen på Forum
kommer att genomföras enligt uppgjort program och tidsschema.

5. Distriktets verksamhetsplan 2011–2012:
Beslut: Mötet beslutade att bevilja begärda anslag enligt DG´s förslag till verksamhetsplan
samt att skänka 5000 kr till insamlingen för Världens barn.

6. Melvin Jones utmärkelser enligt förslag från Styrelsen:
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att tilldela ett Melvin Jones för 2011 till
Jörgen Montan, ICA Junsele. En skriftlig motivering skall formuleras av styrelsen.

7. Aktivitetsplanering2 Höst/Vinter 2011: (se bilaga)
Punkt 4.3– tre inslagna julklappar som vi har sålt för 30kr under skyltsöndagen ströks.
Det finns endast 2 luciakandidater från årskurs 9. Precis som tidigare år ställer flickor från
årskurs 8 upp som tärnor. Frågan om lämpligheten att arrangera en luciaomröstning med
endast 2 kandidater skall diskuteras med lärare och kandidaterna innan omröstning startar
den 4 november.

8. Firmatecknare för Junsele LC:
Beslut: Anders Nordström, president och Leif Andersson kassör utsågs till
firmatecknare för Junsele LC.
9. Övriga Frågor
a) Styrelsen föreslår att vi antar kommunens förslag till ersättning för transporter, möblering
och utrustning av 5 st. flyktinglägenheter. Frågan aktualiseras efter den 25 oktober när vi
är klara med lägenheterna.
b) En begäran från Byalaget Forum om ett bidrag för att finansiera aktiviteter på nyårsafton
bordlades för utredning. Styrelsen återkommer med ett förslag till beslut under nästa
månadsmöte den 2 november.
c) Bidrag till ungdomsgården för hyra av Bowlinghallen vid två tillfällen i höst och två under
våren (6 banor x 1 timme x 4 ggr) skall utredas och ett förslag till beslut presenteras till
nästa månadsmöte den 2/11.
d) Ett sterbhus i Söderfors har erbjudit Lions att under denna vecka hämta möbler. Thomas
samlar tillräckligt med resurser för att redan i morgon hämta det mesta av möblerna.

10. Avslutning

Festkommittén serverade ärtsoppa. Det smakade som vanligt mycket bra!
Vid protokollet
2

För genomförande av luciaomröstning och skinklotterier i samarbete med ICA finns JLC Instruktioner
på hemsidan: http://junselelionsclub.se/?page_id=593
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Sune Sandström
Bilaga: Aktivitetsplan för höst/vinter 2011
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