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Protokoll fört vid månadsmötet den 4 april 2012 
 
1. 1LP Anders N. hälsade alla välkomna till mötet i klubblokalen. Uppropet visade att 15 medlemmar var 

närvarande. Noterades att Lion; Evert, Åke, och Gunnar (samt 3 icke aktiva) var frånvarande.  

2. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar. 

3. Klubbaktivitet: Loppmarknaden på påskafton – Fördelning av arbetsuppgifter. Samling kl. 10.00. 

4. Rapport från ZON- mötet i Näsåker den 27 mars: Tre st. från Junsele LC (LP, Kassören och Sekr.) 
deltog. Några punkter som vi noterade var att man efterlyser en förteckning över vilka som fått Erik 
Nordiens musikstipendium under de senaste 5 åren (Sven Ulander, Junsele LC lämnar besked). Fonden 
uppgår till 13282 kr. Telefonkatalogen för Sollefteå har inbringat 23 000 kr. Till ny ZO valdes Berit 
Danielsson från Långsele LC. Junsele LC förväntas lämna förslag på en kandidat till vZO om 2 år. 

5. Rapporter: 

3.1 IR/PR Annons i Västra Nytt att Junsele Lions anordnar en loppmarknad på 
påskafton har publicerats. Dessutom har affischering gjorts på 7 an-
slagstavlor samt i Bowlinghallen. Utplacering av Gatuprataren utanför 
Handelsbanken och en affisch i Bölen inför fisketävlingen har förberetts. 

3.2 Kassaförvaltaren Excellredovisningar av genomförda transaktioner under mars finns redovi-
sade på hemsidan/Styrelsen. IT-kommittén ombeds låsa utskriftsformatet 
så att endast aktiva sidor skrivs ut.  Behållningen i kassorna är: 

 aktivitetskassan 159361,63 kr samt 
 administrativa kassan 11129,08 kr. 

 
3.3 Aktivitetskommittén: a) En skoterutflykt till Galaxen på Betarsjön genomfördes den 17 mars. 

Dålig anslutning – endast tre skotrar med 6 deltagare varav 4 deltog i 
fisketävling. Eftersom ingen fick fisk delades inga priser ut. Nästa år 
bör vi samla in intresseanmälningar innan vi anordnar en skoter-
utflykt. 

b) Lion Thomas redogjorde för möte på ”Bröboa” den 13 mars. Initia-
tivtagarna vill flytta Skyltsöndag och lucia till en lördag vilket skulle 
innebära att luciakröningen måste genomföras på en fredag. Alla be-
rörda affärsidkare deltog inte på mötet. Nästa möte anordnas den 10 
april kl. 18.00. Flertalet medlemmar i Junsele LC ser inga fördelar 
med att flytta luciatåget till en lördag och det kan också visa sig svårt 
att anordna en luciakröning på en fredag. Vi avvaktar resultatet av 
nästa möte då fler affärsidkare skall delta innan vi går till beslut.  

3.4 Medlemskommittén Inget att rapportera (se föregående protokoll). 
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3.5 Hjälpkommittén Förslaget i samband med Liondagen vid Onkologiska Kliniken den 25 
februari att personalen på patienthotellen vid behov skall informera patienter 
från t ex Junsele församling om möjligheten att söka bidrag till boende för 
anhöriga diskuterades. Frågan berör patienthotell i olika landsting och vi 
känner inte till om villkoren för boende varierar mellan landstingen. På ZON- 
mötet den 27 mars ställdes frågan om detta skulle kunna vara en gemensam 
ZON- aktivitet eftersom alla Lion klubbar i Zonen tillhör Sollefteå kommun. 
Något konkret förslag diskuterades inte men Nipsippans LC redogjorde för 
ett samarbete man hade etablerat med kuratorer på sjukhuset med samma 
syfte dvs. att kunna tipsa patienter om att det går att söka ekonomsikt stöd 
från Lions. Dagens möte bordlade förslaget om bidrag till boende på 
patienthotell. Styrelsen utreder villkoren och kostnader för att bo på 
patienthotellen i Umeå och i Sundsvall och avvaktar intresse från andra 
Lionklubbar i Zonen att göra något gemensamt. 

3.6 Festkommittén En avslutningsfest för verksamhetsåret på den ”Löfgrenska logen” skall 
planeras till den 2 juni. Anmälan att delta görs till Festkommittén.  

3.7 IT-kommittén Möte i IT- kommittén har inte kommit till stånd. Tills vidare svarar LP för 
ändringar på hemsidan;   http://junselelionsclub.se/  Annonsering av Lopp-
marknaden den 7 april har gjorts. Förslaget att sätta upp en elektronisk 
anslagstavla på ICA bordlades eftersom frågan inte hunnit diskuteras med 
Jörgen Montan, ICA (Thomas och Sune).                                                                              

6. Övriga Frågor: 

a) Medverkan i Distriktsmötet i Ånge den 21 april: Varken tillträdande LP eller avgående LP har 
möjlighet att delta. Inbjudan är öppen för alla klubbmedlemmar. Anmälningstiden går ut den 6 
april. 

b) Gemensam utflykt till Södra Berget den 5 maj; En förfrågan om intresse för en vår- utflykt till 
Södra Berget i Sundsvall den 5 maj skall skickas ut i ett separat E-post meddelande. Supé ,́ 
Show (Wallmans Salonger) och kostnad för övernattning kommer att framgå.  

c) Tältkampanjen; Organisationen Samhällsskydd & Beredskap har vädjat om bidrag till fler tält. 
Man har normalt ett lager av 500 tält (numera endast vintertält). Frågan om att lämna bidrag 
till ett tält bordlades i avvaktan på att vi kan ta reda på vad ett tält kostar. 

d) Barnens träd; LP har mottagit ett cirkulär om att mot en avgift betala för plantering av ett träd. 
Som projektet beskrivs i cirkuläret finns ingen större entusiasm för att stödja plantering av ”ett 
träd”. Dessutom har Lions en egen omfattande kampanj för plantering av träd. 

e) Flyktingärende; LP  blev strax innan mötet uppring av en lokal politiker i ett enskilt flykting-
ärende. En fotbollspelare som uppehållit sig i kommunen har fått avslag på sin asylansökan 
och måste lämna landet. En överklagan av beslutet till Flyktingnämnden kostar ca. 1500 kr och 
personen saknar tillgångar.  

Beslut: bordlägges (begäran hade inte beretts i styrelsen och lämpligheten att Lions 
stödjer den här typen av bidragsansökningar kan ifrågasättas.                                                                                

7. Avslutning: Festkommittén serverade säsongens sista ärtsoppa (med punsch för den som så önskade). 

Vid protokollet/Sune Sandström 


