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Protokoll fört vid månadsmötet den 3 oktober 2012 
 

1.  LP Thomas L. hälsade alla välkomna till mötet. Uppropet visade att 10 medlemmar var 
närvarande. Noterades att Lion; Ulla, Ambjörn, Anders, Rune, Ingvar, Evert samt 2 icke aktiva var 
frånvarande.  

2. Föregående protokoll: Pkt. 10 Lions Mässingsinitiativ – fel belopp ändrades till 2000 kr. I 
övrigt antogs protokollet. 

3. Rapporter: 

3.1 IR/PR & IT redaktionen: Inför Luciaomröstning, kröning och eventuell flytt av skyltsöndag 
till lördag (dagen innan) skall annonsering förberedas t ex skyltar för Gatuprataren, anslag m.m. 
Annonseringen i VästraNytt – ”Årets Luciakandidater” skall utformas med hänsyn till det beslut 
som ”företagargruppen” fattar den 15 oktober (Sven U. och Leo F.). LP föreslog att vi beställer en 
”Roll Up” (affisch) för 800 kr. Förslag till utformning diskuteras på nästa styrelsemöte. 

3.2 Kassaförvaltaren: Vid september månads utgång var behållningen i den Administrativa 
kassan 23 505,08 kr och i Aktivitetskassan 163 751,63 kr. Se Excell - redovisningarna för 
respektive kassa under rubriken ”Styrelsemöten” på hemsidan. 

3.3 Aktivitetskommittén: Ett tjänstgöringsschema för höstens aktiviteter; luciaomröstning (4 
helger), Skinklotteri (6 helger), ”Skylt- dagen” (beslut den 15 oktober), julgransförsäljning skall 
skickas ut till medlemmarna under oktober. Luciaomröstningen startar fredag den 2 november. 
Avtalet med ICA skall förnyas och innehålla de förändringar som beslutas av företagargruppen den 
15 oktober samt tiderna för arbetspassen – 2 Lion x2 timmar på ICA. Leo F. föreslår att 
arbetspassen tidigareläggs med start kl. 12.00.  

3.4 Medlemskommittén: Värvning av nya medlemmar till Junsele Lions Club utgör LP Thomas 
viktigaste programpunkt för verksamhetsåret och kommer att diskuteras på varje styrelse- och 
månadsmöte. (se även punkt 11 ). 

3.4 Hjälpkommittén: Elvy rapporterade att Röda Fjädern insamlingen i dem utplacerade bössorna 
går trögt. Intresset för de utplacerade skålarna med ”pinsen” är i det närmaste obefintligt. Frågan 
om att Junsele Lions, i likhet med tidigare år, skänker ett engångsbelopp tas upp på nästa 
styrelsemöte för beslut av ett kommande månadsmöte. Se även punkten ”Röda Fjädern” och 
”Världens barn” under Övriga frågor. 

3.5 Festkommittén: Surströmmingsfesten var uppskattad och toppades med Lion Gunnars 
lingontårta. LP slog nytt personligt rekord i antalet strömmingar och får nog anses inneha 
klubbrekordet med  9 st. Vi tackar Festkommittén och ser fram emot nästa fest1.  

4. Val av vice LP: Valberedningen hade innan mötet fått klartecken från Lars Molin att han 
kan tänka sig inträda som vice LP dock med den reservationen att det krävs ett nytt beslut 
innan han samtycker till att bli LP verksamhetsåret 2013-2014. Beslut: Lion Lars valdes 
enhälligt till vice LP för innevarande verksamhetsår. 

                                                        
1 Tyvärr hade inbjudan till surströmmingsfesten inte gått ut till Christina och Margita. Vi diskuterade att 
överlämna en blomma som en liten försoningsgest. Beslut och överlämnande överlåts till Sekreteraren (A. N). 
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5. Distriktets verksamhetsplan 2012-2013: Alla aktiviteter sammanräknade enligt tidigare år 
blir för innevarande verksamhetsår 8265 kr. Beslut: Junsele Lions Club bidrar med 8265 kr. 

6. Samordningsmöte angående julskyltning: Nästa möte med företagarrepresentanterna är 
planerat till den 15 oktober. Leo F. representerar Junsele Lion. Om företagarna bestämmer 
sig för att anordna ”skyltsöndagen” dagen innan innebär det för Lions del endast att 
Luciakröningen på lördag i kyrkan startar kl. 17.00 dvs. en timme senare och följaktligen 
även serveringen i församlingshemmet. Det finns även ett förslag att luciatåget startar från 
torget och går upp till kyrkan för kröning av årets lucia. Försäljning av skinklotter, glögg, 
utdelning av godispåsar, försäljning av julklappar etc. sker, om förslaget går igenom, på 
lördag i stället för på söndag. Under lördagen ordnar dessutom företagarna aktiviteter för 
barn och ungdom. På fredag kväll finns dessutom ett förslag att alla serveringsställen har 
ett pålägg av 10 kr/drink som går till Junsele Lions.  

7. Aktivitetsplanering hösten 2012. Lion Leo gör ett arbetsschema som är baserat på de beslut 
som fattas den 15 oktober. Styrelsen diskuterar hur eventuella förändringar kommer att påverka 
Junsele Lions aktiviteter under december. Slutligt beslut om större förändringar vad det gäller 
kröning av lucia samt framträdande hänvisas till månadsmötet den 7 november. 

8. Bidrag till ridsadel – Holafors ryttarförening: En begäran om bidrag för inköp av ridsadel 
behandlades. Beslut: Ett bidrag på 5000 kr lämnas till Holafors Ryttarförening2.  

9. Gåva till Junsele IF: En begäran om bidrag till fotbollssektionen behandlades. Fotbollslaget vann 
division 3 vilket har gett samhället gott anseende i länet. Beslut: Junsele bidrar med 5000 kr till 
fotbollssektionens verksamhet. 

10. Frågan om medlemsavgångarna de senaste åren: Enligt styrelsens förslag utgör Lars och 
Thomas en arbetsgrupp som har uppdraget att kontakta de medlemmar som begärt utträde ur 
Junsele Lions Club. De medlemmar som vill delta eller har synpunkter utöver vad som har 
diskuterats kan kontakta Lars eller Thomas. 

11. Nytt datum för Zonmöte: Nipsippans Lion Club anordnar Zonmötet den 29 oktober på 
Vallåkersgatan 8 i Sollefteå.  Lars M. ersätter LP som är bortrest. Förutom Kassören (LA) och 
Sekreteraren (AN) kan medlemmar som önskar delta kontakta Anders som samordnar anmälningar 
och bilåkandet.                                     

12. Övriga Frågor: 

a) Röda fjädern: LP redogjorde för ett upprop från Distriktet (Granlund) angående 
kampanjmaterial för Röda Fjädern t ex ”Sticke”, bössgördlar, 90-konto m.m. Det var mötets 
uppfattning, att vi inte behöver mer kampanjmaterial för Röda Fjädern (se även pkt. 3.4). 
b) Lions Quest: 20 kr per medlem ingår i bidraget till distriktets verksamhetsplan för 
kursverksamhet. t. om. den 31 december lämnar Distriktet rabatt på kurser. Normalt kostar det 
1400 kr per person, nu 800 kr (inga måltider). 
c) Världens barn: Elvy berättade att det anordnas en lokal gala på Forum för insamling till förmån 
för Världens barn den 13 oktober. Junsele Lions har tidigare år skänkt 5000 kr och Elvy 
aktualiserade ett beslut om bidrag inför den lokala galan på Forum bl. a med tanke på att årets 
bidrag redovisas under galan. Beslut: Junsele Lions Club skänker 10 000 till förmån för 
Världens barn. 
 
Avslutning: Mötet avslutades kl. 20.00 och Festkommittén serverade Lion Gunnars 
pannkakstårta med skaldjursfyllning  
 
Vid protokollet/Sune Sandström – vise sekr. 

                                                        
2 Leif A. kontaktar Holafors  Ryttarförening och verifierar att bidraget går till en ideell förening.  


