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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 7 mars 2012
1.

1

LP Anders N. hälsade alla välkomna till mötet i klubblokalen. Uppropet visade att 15 medlemmar
var närvarande. Noterades att Lion; Evert, Åke, Leif och Gunnar (samt 3 icke aktiva) var frånvarande.
2. Intagningsceremoni: Före uppropet genomförde LP Anders en intagningsceremoni för två nya medlemmar, Ulla Ramne och Ambjörn Lindahl. Lion Elvy valdes till fadder för Ulla och Lion Sune till
fadder för Ambjörn.

3. Föregående protokoll: Lion Rune vill ha följande förtydligande infört i föregående protokoll,
pkt.3.3 Aktivitetskommittén: "Vårt åtagande åt Sollefteå Kommun att iordningställa 5 lägenheter
med möbler och annan utrustning har fungerat väl och är nu avslutat"
4. Val av funktionärer för nästa verksamhetsår: Valkommitténs förslag till nomineringar (Version
2012-03-05) delades ut innan mötets beslut.
Beslut: Mötet antog förslaget dock med reservation för att Gunilla Tjernberg2 stryks från Medlemskommittén eftersom hon flyttar från orten i juni. Lion Ambjörn ersätter Gunilla. Se bilaga; Arbetsfördelning 2012-2013, Version 2012-03-07.

5. Klubbaktivitet: ”Storån river” – Flotten har placerats ut. Lion Örian delade ut block med 30 lotter i
varje. Sista dag att redovisa blocken till kassören är den 31 mars. En lista (facit) med vilka datum och
klockslag Storån rev tidigare år skickas ut separat av sekreteraren (även till hemsidan). Loppmarknad
och Skoterutflykt; se pkt. 6.

6. Rapporter:
3.1 IR/PR

Annonsering i Västra Nytt att Junsele Lions anordnar en loppmarknad på
påskafton (LP+ S).
Utskrivna bilder från kampanjer på hemsidan har ramats in och satts upp
på ICA bredvid den plansch som finns vid returburksautomaten. På
längre sikt kan vi arbeta för att ersätta båda tavlorna mot en elektronisk
anslagstavla (fotoram) som visar ett bildspel från hemsidan och andra
kampanjannonser från Junsele LC.

3.2 Kassaförvaltaren

Lion Leif A hade skickat Excellredovisningar av genomförda transaktioner under februari. Behållningen i kassorna är:
aktivitetskassan 153 715,63 kr samt
administrativa kassan 10 301,08 kr (ingående saldo per 31/1).
Datum för bokslut är den sista i varje månad och avsikten är att redovisningarna skall finnas på hemsidan/ ”För Medlemmar/Styrelse” några dar
innan ett månadsmöte.
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INDEX: Möte Nr. X +paragraf nr. (tex. Som i det här fallet 7-1)

2

LP skriver ett rekommendationsbrev som Gunilla kan använda för att söka medlemskap i den LC som
finns på orten dit hon flyttar.
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3.3 Aktivitetskommittén: a) Lion Thomas organiserar Lions loppmarknad på påskafton den 7 april.
Upprop till samling i ladan för att göra i ordning bord och placera ut föremål till utförsäljningen skickas ut separat. Arbetsuppgifter under
loppmarknaden återstår att fördela t ex; korvförsäljning, musikanläggning, prisgeneral3, kassa, m.m.
b) En skoterutflykt till Galaxen på Betarsjön planeras den 17 mars. Fisketävling med priser anordnas. Deltagarna tar med egen mat. Patrik
Ahlberg har gett oss tillgång till Galaxens lokaler. Samling vid OK
kl.09.30 för avfärd 10.00. Skulle isläget försämras och utflykten ställas
in meddelas detta några dar innan.
c) ”Sussie” har kallat till ett möte på ”Bröboa” den 13 mars för att samordna olika föreningars/företagares akt5iviteter under november och
december månader. Junsele LC representeras av Lion Thomas och Leo.

3.4 Medlemskommittén

Lion Gunnars planerade ”medlemsvärvning” under ett frukostmöte i
Toppstugan för företagare i Junsele ställdes in efter ett samråd. Andra tillfällen under våren bör övervägas.
Medlemskommittén kontaktar Lotta Brodin och Urban Mattson och inbjuder dem att delta på ett månadsmöte.

3.5 Hjälpkommittén

3.6 Festkommittén

Fick ett förslag att utreda möjligheten att stödja patienter från Junsele
ekonomiskt som vårdas på Cancerkliniken i Umeå och som har behov av
att bo på patienthotellet Björken. Lions Canserforskningsfond i Umeå
lämnar bidrag till utrustning och drift av Björken men av vad som framgick
under Liondagen vid Onkologiska Kliniken den 25 februari så lämnas inte
bidrag till patienter eller anhöriga för boende. Det är tydligen inte heller
möjligt att få bidrag till boende på Björken via landstingen. Ett sätt att
kunna lämna bidrag är att personalen på patienthotellet informerar patienter
från Junsele att det går att söka bidrag från Junsele LC. Efter samråd med
Jorma Sandelin och ytterligare diskussion i styrelsen formuleras ett
förslaget för beslut till något av de kommande månadsmötena.
Ett förslag med flera utflyktsmål och datum cirkulerades under mötet där
deltagarna fick markera sitt intresse att under våren delta på något av de
beskrivna arrangemangen. 5 streckade Wallmans/Södra Berget den 5 maj
och 5 After Shave den 27 april i Åre. Efter att de fyra medlemmar som
inte var närvarande lämnar sina val återkommer styrelsen med ett slutligt
förslag.
En avslutningsfest för verksamhetsåret planeras till den 9 juni.

3.7 IT-kommittén

3

Ambjörn tillträder omgående som webbredaktör för vår hemsida:
http://junselelionsclub.se/ Nytt tema att presentera på hemsidan är Loppmarknaden den 7 april.

Närmast föregående loppmarknad agerade Lion Rune som ensam ”prissättare” vilket fungerade bra.
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7. Övriga Frågor:
a) Medverkan i Distriktsmötet i Ånge den 21 april (se bilaga). Junsele LC betalar för två
medlemmar – tillträdande LP och avgående LP. Inbjudan är öppen för alla klubbmedlemmar
som själva betalar resa och boende.
b) Inbjudan att träffa Lions internationella president den 29 mars i Uppsala (se bilaga).
c) Lions Mässlingsinitiativ (bilaga) rekommenderar klubbarna att bidra med 50 kr per medlem.
Beslut: Junsele LC bidrar med totalt 2000 kr.
d) Röda Fjädern genomför en insamling tillsammans med Barndiabetesfonden. Insamlingsmålet är 13 mil. Under maj månad kommer alla klubbar att få ett startpaket. Junsele LC har stött
tidigare kampanjer med engångsbelopp men inte genomfört specifika insamlingar med tanke
på det lilla befolkningsunderlag som finns på orten.
e) Lion drops; Vi säljer redan Lion Mints och det är för närvarande inte aktuellt att stödja
initiativet ”Lion Drops” från en enskild klubb.
f) SPF Junselebygden har skickat tackkort för Lions Lucia framträdande på Luciadagen.

8. Avslutning: Priser delades ut till deltagarna i det vinnande laget i den bowlingtävling som anordnades i samband med förra månadsmötet. Därefter serverade Festkommittén en god middag.
Vid protokollet/Sune Sandström

Bilagor: Beslutad Arbetsfördelning 2012-2013
Redovisning av Aktivitetskassan och den Administrativa kassan (pdf-format).
Inbjudan till Distriktsmötet i Ånge
Inbjudan för att träffa IP Tam i Uppsala
Mässlingsinitiativet
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Junsele Lions Club
Arbetsfördelning verksamhetsåret 2012-2013:
President

Örian Gradin

V president

Thomas Löfgren

P president

Anders Nordström

Sekreterare

Anders Nordström/Sune Sandström (vise)

Kassaförvaltare

Leif Andersson

Tail Twister

Ingvar Westerlund

Medlemskommitté

Lars Molin
Ambjörn Lindahl
Erik Eriksson

Aktivitetskommittén

Leo Finnilä/
Rune Brohn (vise)
Evert Lindgren
Åke Åkerström
Sven Ulander
Ingvar Westerlund

Hjälpkommitté

Elvy Berglund
Ulla Ramne

Festkommitté

Gunnar Carlsson/
Lennart Ahlberg (vise)
Thomas Löfgren

IR/PR1/
Webbredaktör

Sune Sandström
Ambjörn Lindahl/
Anders Nordström

Styrelse2

President
V-president
P-president
Sekreterare
Kassaförvaltare
Ordförande i Medlems-, Aktivitets och IR/PR

Revisor
Ansluten medlem

Ingvar Westerlund och Erik Eriksson
Stig-Olof Danielsson, Arne Gradin,
Johnny Johansson

1
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IT-redaktion ingår under IR/PR – för närvarande; Ambjörn Lindahl, Anders N. och Sune S.
För 2012-2013: Örian G, Anders N, Leif A, Lars M, Leo F, Thomas L och Sune S.

Välkommna till
Distriktsmötet i Ånge
Tid och Plats:

Lördagen den 21 april 2012
Ånge Folkets Hus (Vid torget)

Program:

Kl 08:30 – 09:45
Kl 10:00 – 16:00
Kl 13:00 – 14:00

Registrering med kaffe/smörgås
Distriktsmöte
Lunch

Partnerprogram:

Kl 10:00 – 13:00

Bl.a. Konstigheter hos Dick och Kicki

Kl 19:00

Middag med dans.

Program och möteshandlingar sänds ut senare.
Lionsfest

Börjar kl 19:00 på Erikslunds Folkets Hus. Det blir en tre rätters
middag där ett glas vin eller en starköl ingår i priset. Musik kommer
”Leif Tommys” att svara för. Buss kommer att gå från Hussborg och
Ånge till och från festen. Tider för bussen meddelas på
Distriktsmötet.
Allt detta för endast 320 kronor per person. Tillgång till bar finns.

Boende:

De olika alternativen som vi tagit fram är Hussborgs Herrgård i
Ljungaverk eller Ånge Camping (Vandrarhem).
På Hussborgs Herrgård har vi fått följade pris inklusive frukost:
Dubbelrum i Herrgården
1 100 kronor/rum
Enkelrum Herrgården
750 kronor/rum
Dubbelrum Annexet
900 kronor/rum
Enkelrum Annexet
530 kronor/rum
För Bokning ring 0691-33 270 uppge bokningskod LÅ 12
Länk till hotellets hemsida: http://www.hussborg.com/
Ånge Camping. Lite primitivare men billigt.
150:- per bädd. Gemensamma duschar och toaletter.
För bokning ring tel 0690-10 300.

OBS!

Bokningar av hotellrum görs av den enskilde och rumskostnaden
betalas till Hotell/Vandrarhem.

Övrigt:

Anmälan till Distriktsmötet görs på bifogade Excel-blad via mail eller
använd bifogade Pdf-fil för att skicka som brev.
Anmälan senast den 30 mars. Frågor ring Olle 070-230 0433

Lions Club Zenith och Lions Club Ånge

From: kansli@lions.se
To: anders.nordstrom@hotmail.se
Subject: Inbjudan att träffa IP Wing-Kun Tam
Date: Mon, 20 Feb 2012 12:02:52 +0100
Hej,
Samtliga klubbar är bjudna till att möta IP Tam.
Datum: 29 mars
Tid: kl 19:00
Plats: Uppsala Universitet - lokal X.
Samling i Universitet mellan kl 18 30 - 19 00. Under samlingen intas enkel förtäring ( ca 100:-). Kl 19
00 börjar mötet med IP Tam.
Räkna med ca 1,5 - 2 timmar.
Senast den 26 mars ska din anmälan vara kontoret tillhanda.
Mvh
Lions kontor

Lions Internationella

Hjälpfond
JAN-ÅKE ÅKERLUND
Past International Director
LCIF/MDC, MD 101

Till
Guvernörsrådet
Höllviken den 19 februari 2012

En spruta, ett liv - Lions Mässlingsinitiativ
I går, den 18 februari, hade LCIF´s MD-coordinatorer en konferens i Paris. På agendan stod endast Mässlingsinitiativet.
Mässlingsinitiativet är ett partnerskap mellan ledande offentliga hälsoorganisationer, varav Lions är en, för
att eliminera mässling. Sedan 2001 har mässlingsinitiativet:
 Vaccinerat en miljard barn
 Räddat ungefär fem miljoner liv
 Minskat årliga mässlingsdödsfall från 750 000 till 164 000
 Investerat mer än 800 miljoner USD i massvaccinationskampanjer och andra supporttjänster.
Mässlingen tar livet av barn:
 450
dagligen
 14.000
i månaden
 164.000
om året
LCIF & Lions:
Gick samman med Gates Foundation år 2010 för att tillhandahålla vaccinationer till mer än 40 miljoner barn
i Afrika. En spruta för ett liv kostar: En (1) US-dollar.
LCIF har, för Europas Lions, innevarande verksamhetsår, satt upp ett insamlingsmål för Mässlingsinitiativet
på två (2) millioner US-dollar. Ja, Ni läser rätt, det gäller sålunda tiden fram till den 1 juli. Kort tid, men
eftersom det rör sig om snabb kampanj så kanske det kan gå. Jag menar att vi måste försöka, trots allt.

Mitt förslag är att Distriktsguvernörerna går ut till alla klubbar och rekommenderar
att man satsar minst (klubbar som har utrymme kan naturligtvis satsa mera – och kanske en riktad insamling).
50:-- per medlem på: Lions Mässlingsinitiativ
Klubbarna skickar in pengarna till Distriktskassan för vidare befordran till MD-kassa och därifrån
till LCIF! Det är av stor vikt att vi får statistik på såväl klubb som distrikts och MD-nivå!
Eftersom jag inte har möjlighet att delta i Örebro så delegerar jag till VCC/LCIF DC Kent Benediktsson att
till såväl sittande som pågående GR överlämna det väldigt fint pins som är framtaget för Mässlingsinitiativet. Tyvärr lyckade jag inte sno åt mig så det räcker till flera, men det kanske kommer. Pinset bygger samma
idé som Rosa Bandet, försett med ”mässling” och Lions märke. Mycket trevligt pins.
Mera information kommer efter hand, men det finns mycket att hämta på nätet.
Jag önskar lycka till med Ert beslut och hoppas naturligtvis på att det är positivt.

Jan-Åke Åkerlund

