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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 5 maj 2012
1a. 1LP Anders N. hälsade alla välkomna till mötet i klubblokalen. Uppropet visade att 14 medlemmar
var närvarande. Noterades att Lion; Evert, Åke, samt 3 icke aktiva var frånvarande.

1b. LP rapporterade att Lion Örian begärt utträde ur klubben med omedelbar verkan och att mötet
måste välja en ny president för nästa verksamhetsår. Efter en lång diskussion om olika alternativ
gick mötet till beslut.
Beslut: Möte valde Thomas Löfgren till President för verksamhetsåret 2012-2013.
Arbetsfördelningen för 2012-2013 revideras och rapporteras in till Medlemsregistret (se separat
bilaga 1 till protokollet).
2. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar.
3. Klubbaktivitet - Loppmarknad. Beslutet att avveckla loppmarknadsverksamheten hade
fattats genom ett medlemsupprop innan mötet. Ett bud på kvarvarande lager på 1000 kr ingick i
förutsättningarna. Alla svar var för en avveckling utom en medlem. Beslut: Medlemmarna i
Junsele LC har beslutat att avveckla loppismarknaden och anta budet på 1000 kr för lagret.
Lion Thomas förhandlar med hyresvärden om att hyra ett fack för förvaring av klubbens
utrustning. Städning skall ske torsdag den 10 maj kl. 12.00.
4. Rapport från Distriktsmötet i Ånge den 21 april. Junsele LC representerades av LP och
Sekreteraren. Kostnaden för hotellrum betalas av klubben. Exempel på punkter som avhandlades
på mötet: Mikael Östman, Sundsvall och Lars Åke Sundvall från Långsele valdes till DG
respektive VDG. Nästa DM är i Sundsvall och året därpå i Sollefteå. Årets kulturpris delades ut
till glaskonstnären Mari Ziden från Ånge. Under mötet intervjuades Mari som var på en resa i
USA via en Skype uppkoppling med webb- kamera. Lions Cancerforskningsfond i Umeå fick ta
emot totalt ½ million kr i gåvor från klubbarna. Beträffande Riksmötet i Åre 2013 och andra
frågor av intresse, t ex barnhemmet på Siri Lanka, se information på distriktets (101N) hemsida.
5. Barnens träd: Trädet är en symbol för barnens rätt i samhället och skall vårdas och bli gammalt.
Viktigt att kommunen deltar. LP föreslog att frågan diskuteras i Zonen och görs till en gemensam
Zon aktivitet (alla klubbar i vår Zon tillhör samma kommun).
6. Konstrundan i Junsele 29-30 juni: LP hade fått en förfrågan om Lions kan hjälpa till med
utsmyckning av samhället. Elvy har varit i kontakt med dem som arrangerar Konstrundan och
utsmyckningen består till största delen av ballonger och vimplar. Beslut: Mötet beslutade att vi
hjälper till med utsmyckningen.

7. Rapporter:
7.1 IR/PR Lion Ambjörn har påbörjat sitt uppdrag som Webbredaktör. I samband med ett möte i
IT– Redaktionen reviderades Instruktionen för underhåll av hemsidans (JLC 3:2). Inför Junsele
marknad skall annonsering och skyltar förberedas.
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7.2 Kassaförvaltaren: Excellredovisningar av genomförda transaktioner under april finns redovisade på hemsidan under Styrelsen. Behållningen i kassorna är:
aktivitetskassan 165151,63 kr samt
administrativa kassan 13157,90kr.

7.3 Aktivitetskommittén: Junsele Marknad – Surströmmingsklämmor kommer att säljas som
vanligt och ett lotteri att anordnas. Lion Rune kommer med ett förslag till nästa möte om vad som
skall lottas ut.

7.4 Medlemskommittén: Lotta Brodin och Peter Nilsson har tackat nej.
7.5 Hjälpkommittén: Inget att rapportera.
7.6 Festkommittén: Vårfesten den 2 juni kl. 18.00 flyttas till Hembygdsgården. En inbjudan med
anhållan om svar till festkommittén senast den 20 maj skall skickas ut (sekr.).

8. Övriga Frågor:
a)

Tältkampanjen; Frågan om att lämna bidrag till ett tält bordlades i avvaktan på att vi har
tagit reda på vad ett tält kostar (Lion Leif).

b)

Företagarnas samrådsgrupp: Initiativet från en grupp företagare att diskutera flyttning av
aktiviteter från skyltsöndag till dagen innan har inte rönt något större intresse bland övriga
företagare och som inte har deltagit i dem möten dem varit kallade till. Lion Thomas har
meddelat att det för Lions del inte är aktuellt att flytta luciatåget till annan dag.

c)

Bidrag till anhöriga boende på patienthotell: Frågan bordlades vid förra mötet för utredning.
Lion Thomas har studerat hemsidorna för sjukhusen i Sundsvall och Umeå och kommit fram
till att patienterna bor gratis och att anhöriga betalar högst 700 kr per dygn. Mötet ansåg inte
att kostnaderna är så höga att de utgör en ekonomisk belastning för drabbade familjer och
härmed stryks den här punkten från dagordningen.

d)

Gemensam utflykt till Södra Berget den 5 maj; (Wallmans Salonger) Ingen har anmält
intresse. Utflykter stryks från dagordningen.

9. Avslutning: Det här var Gunillas sista månadsmöte i Junsele Lions eftersom hon flyttar från
orten och LP Anders överlämnade blommor och Gunilla bjöd på en kaka till efterrätt. Därefter
serverade Festkommittén middag.
Vid protokollet/Sune Sandström
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