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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 1 februari 2012
1.

1

LP Anders N. hälsade alla välkomna till mötet på Bowlinghallen. Uppropet visade att 14 medlemmar
och en inbjuden gäst, Jörgen Montan var närvarande. Noterades att Lion; Evert och Åke (samt 3 icke
aktiva) var frånvarande. I samband med uppropet uppvaktades Jörgen Montan (ICA) med att motta
ett Melvin Jones Diplom för sitt samarbete och stöd av Junsele Lions Club. Jörgen välkomnades att
delta i kvällens lagtävling och måltid som arrangerats av Junsele LC.

2. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll.
3. Rapporter
3.1 IR/PR

Annonser på hemsidan som beskriver lokala hjälpinsatser med anknytning
till insamlingen av pantkvitton skall anslås i närheten av pantautomaten på
ICA. Lion Sune kontaktar Jörgen (ICA) och ordnar med uppsättning av ett
inramat anslag i A4 storlek.

3.2 Kassaförvaltaren

Lion Leif A redogjorde för genomförda transaktioner under perioden samt
att behållningen i kassorna är:
 aktivitetskassan 155 101,63 kr samt
 administrativa kassan 14 212,71 kr (ingående saldo per 31/1).
Båda kassorna redovisas på två EXCEL ark (pdf-bilagor till protokollet
samt fortsättningsvis att arkiveras som Excell ark under den lösenords
skyddade del ”För Medlemmar/Styrelse” på hemsidan. Datum för bokslut
är den sista i varje månad och avsikten är att redovisningarna skall finnas på
hemsidan några dar innan ett månadsmöte.

3.3 Aktivitetskommittén Lion Thomas förbereder en vårloppis, preliminärt under påskveckan. Pga.
att förrådet är fullt tar vi tillsvidare inte emot möbler från sterbhus. Resultatet från vårens första utförsäljning skall utvärderas och vid behov
genomförs ytterligare en loppmarknad innan halvårsskiftet.
Lotteriet ”Storån river” genomförs som vanligt, dvs. om det går att placera
ut den nybyggda flotten på älven med tanke på den svaga isen. Lion Erik
basar och tar hjälp av Lion Gunnar m.fl. Osålda julgranar skall fraktas bort.
Intresse för att samlas till en skoterutflykt finns men vi måste avvakta isläget innan ett datum kan bestämmas. Preliminärt datum är den 18 mars.
3.4 Medlemskommittén En intagningsceremoni skall förberedas för Ulla Ramne och Ambjörn
Lindahl i samband med nästa månadsmöte. Lion Gunnar förbereder en
Õ ÕÕ
”medlemsvärvning” under nästa frukostmöte för företagare i Junsele. Lion
Gunilla har kontaktat Lotta Karlsson men tidpunkten att delta på ett
månadsmöte var inte lämplig med tanke på den förestående barnafödseln.
Urban Mattson har ännu inte fått en inbjudan till ett månadsmöte.

3.5 Hjälpkommittén
1

Inget att rapportera.
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3.6 Festkommittén

Midvinterfesten som anordnades lördagen den 21/2 i klubblokalen lockade
21 deltagare och stämningen var hög med sång under ledning av Lion Örian
som ackompanjerade på dragspel. Flera önskemål om att Vårfesten skall
arrangeras i ”gammal god utflykts tradition” framfördes och konkreta
förslag kan överlämnas till Lion Lennart för bearbetning i Festkommittén.

3.7 IT-kommittén

En webbredaktör (vakant) för vår hemsida: http://junselelionsclub.se/
kommer att diskuteras av styrelsen. Nytt tema att presentera på hemsidan är
utdelningen av ett Melvin Jones Diplom till Jörgen Montan (ICA).

4. Övriga Frågor:
a) En inbjudan från Lions Cancerforskningsfond i Umeå för två personer att delta på ett besök
av Universitetssjukhuset den 23 februari har ännu inte besvarats (senast 10/2). Lion Thomas
har tackat nej den här gången. Lion Erik lämnar besked senast den 3 februari. Om Erik avstår
lämnas inbjudan vidare till LP Anders.

5. Avslutning: Middagen bestod av små utplattade klot med lingonsylt som smakade bra.
Vid protokollet/Sune Sandström
Separata bilagor: Kalkylblad för Aktivitetskassan och den Administrativa kassan (pdf-format).
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