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Protokoll fört vid månadsmötet den 2 juni 2012 
 
1. 1LP Anders N. hälsade alla välkomna till mötet på Hembygdsgården. Uppropet visade att 14 

medlemmar var närvarande. Noterades att Lion; Ulla, Lars, Rune, Åke, samt 2 icke aktiva var 
frånvarande.  

2. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar. 

3. Rapporter: 

3.1 Kassaförvaltaren: Vid maj månads utgång var behållningen i den Administrativa kassan 
15 051,58 kr och i Aktivitetskassan 163 140,63 kr. Se Excel - redovisningarna för respektive kassa 
under rubriken ”Styrelsemöten” på hemsidan. 

3.2 Aktivitetskommittén: Loppisförrådet är tömt och städat. Lions rekvisita har samlats i ett ½ 
fack för vilket vi inte behöver betala någon hyra. Efter flera misslyckade bärgningsförsök av Lion- 
flotten har den bärgats. Den är helt oskadad och kan placeras ut som vanligt på isen nästa år. 
Örians privata verktygslåda som såldes av misstag på vår sista loppmarknad skall ersättas. I första 
hand genom ett återköp. 

3.3 Medlemskommittén: Lion Thomas rapporterade att han har kontaktats av Pia Norman som 
kan tänka sig att bli medlem. LP bjuder in Pia till ett av våra första möten i höst. 

3.4 Hjälpkommittén: Har inget att rapportera. 

3.5 Festkommittén: Trots det kalla vädret är temat för kvällen en Vårfest till det mycket facila 
priset av 100 kr per person. 

3.6 IR/PR & IT redaktionen: Inför Junsele Marknad den 10-11 juli förbereds skyltar för 
Gatuprataren om att Lions säljer surströmmingsklämmor, var man hittar Lions samt skyltar om 
Grillotteriet (lottpriser) och priset på klämmorna.  

4. Tältkampanjen: Beslut enligt Styrelsens förslag är att vi skänker 2 tält á 5500 kr. 

5. Junsele Marknad: Lion Rune hade inför mötet gjort en sammanställning över olika prisklasser 
på grillar, antal lotter och den vinst som de olika alternativen skulle generera. Beslut: mötet 
beslutade att välja alternativet med 300 lotter á 20 kr och vinstvärdet 3000 kr. 
Aktivitetskommittén ordnar med inköp av grill, 3 st. olikfärjade lotteriringar med 100 lotter i varje 
ring.  

Ett dragspel samt kvarvarande sagoböcker skall erbjudas till försäljning under marknadsdagarna. 
Vi bör få dragspelet värderat. Anbudsförsäljning fram till kl. 15.00 dag 2 bör övervägas av den 
nya styrelsen. Tillverkning och försäljning av surströmmingsklämmor sker på samma sätt som 
föregående år. Lion Erik basar för tillverkningen. Tjänstgöringslistor kommer att skickas ut under 
juni. 
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6. Röda Fjädern – Insamling till förmån för Barndiabetesfonden: Beslut enligt 
Styrelsens förslag att placera ut 3 insamlingsbössor och skålar med Röda Fjädern 
märken hos OKQ-8, Margita och Handelsbanken. I tillägg finns skyltar om att 
Junsele Lions betalar motsvarande belopp som finns i insamlingsbössorna när 
kampanjen avslutas. 

7. Bidrag till Lokala Rådet: Beslut enligt Styrelsens förslag att Junsele LC skänker 
5000 kr för inköp av smycken till nyfödda i Junsele församling under 2012.                                         

8. Övriga Frågor: 

a) Val av ny medlem i Festkommittén; Beslut: Sven Ulander valdes in Festkommittén som 
ersättare för Thomas som tillträder som LP nästa verksamhetsår 2012-2013. En 
uppdaterat befattningslista kommer att finnas under; Organisation/Planering på hemsidan. 

 
b) Kultur & Konstdagarna 29-30 juni: Det är fortfarande oklart vad Lions förväntas hjälpa till 

med vad det gäller ”utsmyckning”. Thomas kommer att kontakta Annicka Söderlind för att  
ta reda på vad vi förväntas göra innan vi skickar ut en kallelse. 

c) Medlemshistorik: Junsele Lions bildades 1961. Med uppgifter som Lion Evert samlat under 
åren har en sammanställning av tidigare presidenter, kassörer och sekreterare samt 
medlemmar, så långt det går tillbaka i tiden, påbörjats. När den är klar kommer den att 
redovisas på hemsidan under ”Medlemmar”. 

9. Avslutning: Det här var det sista månadsmötet för innevarande verksamhetsår. LP Anders 
tackade alla för ett bra arbete och lämnade över ordförande ”spånet” till Thomas som är vald till 
president för nästa verksamhetsår. Vi återsamlas till ett nytt månadsmöte i höst. Datum kommer att 
finnas på vår hemsida. Med tanken på älgjakten startar den 4 september är det tänkbart att 
månadsmötet blir onsdagen den 29 augusti.  

Därefter började Vårfesten med en välkomstdrink tillsammans med damerna som anslutit. 

Vid protokollet/Sune Sandström 

 


