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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 7 november 2012
1. Mötet öppnas: vLP Lars Molin hälsade alla välkomna till mötet.
2. Upprop: Uppropet visade att 13 medlemmar var närvarande. Noterades att Lion; Ambjörn, Evert
och Thomas samt 3 icke aktiva var frånvarande.
3. Föregående protokoll: Inga synpunkter framfördes och protokollet antogs.
4. Rapporter:
3.1 IR/PR & IT redaktionen: Lion Sune berättade att fotografier av årets Luciakandidater är
utplacerade och röstningen på ICA startar på fredag 9/11.
Lion Leo tar upp frågan med kandidaterna om någon motsätter sig publicering av bild på
hemsidan.
3.2 Kassaförvaltaren: Vid oktober månads utgång var behållningen i den Administrativa kassan
21 172,91 kr och i Aktivitetskassan 137 136,63 kr. Se Excel - redovisningarna för respektive kassa
under rubriken ”Styrelsemöten” på hemsidan.
3.3 Aktivitetskommittén: Lion Leo berättade att ett nytt avtal är tecknat med ICA. En skinka per
dag skänks av ICA och ska lottas ut även om inte alla lotter säljs. Vi ska använda en gammal
varuvagn för transport och förvaring av våra saker. En ny kaffeautomat har anskaffats till
personalrummet där vi får hämta kaffe för servering.
Se vidare övriga punkter på dagordningen.
3.4 Medlemskommittén: Lion Ambjörn avrapporterade via mejl att kontaktade personer hänvisar
till andra åtagande och för tillfället inte är intresserade av medlemskap i Lions.
3.4 Hjälpkommittén: Elvy rapporterade att Röda Fjädern insamlingen pågår och hittills hade
resulterat i 692 kr vid redovisning av de utplacerade bössorna. Insamlingen till Världens barn
resulterade i totalt 48.700 kr från föreningarna i Junsele, varav 10.000 kr från Lions.
3.5 Festkommittén: Lion Gunnar har för tillfället inga fester planerade.
5. Rapport från samordningsmöte 15 okt och 6 nov angående julskyltning: Lion Lars

och Leif rapporterade från det senaste samordningsmötet. Lion Elvy hade fått en grov plan
som skickas ut till alla för kännedom. En annons kommer att utformas som redogör för
planerade aktiviteter. Annonskorrektur kommer att skickas ut till berörda, där ibland
Lions, för synpunkter.
6. Förändringar vad gäller kröning av Lucia samt framträdande:
Beslut:
- Lions annonserar Luciakandidaterna i Västra Nytt.
- Ett pris på 200 kr lottas fram bland alla som röstat.
- Kollekten i kyrkan ska gå till Lions mässlingsinitiativ.
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7. Aktivitetsplanering/tjänstgöringsschema hösten 2012. Lion Leo noterade att båda
arbetspassen på ICA den 2/12 fått samma tid kl 10.00-12.00. Det andra arbetspasset ska vara kl
12.00-14.00.
Beslut:
- Ingen försäljning sker av julklappar.
- Pris på julgranarna fastställdes till 150 kr/st

8. Anskaffning av ”Roll Ups”: Lion Anders har kontaktat leverantören som kommer att skicka
bilder med förslag på hur andra lionklubbar har utformat sina ”Roll Ups”. Beslut: Frågan
bordlades.

9. Medlemsvärvning: Lion Rune berättade att han på grund av sina engagemang som God
man som Delgivningsman för ett utökat geografiskt område, kommer att lämna lions på
obestämd tid från 1 januari 2013.
10. Rapport från zonmötet 29 oktober i Sollefteå: Lion Anders, Lars och Leif rapporterade från
zonmötet. Erik Nordiens stipendiefond kommer att fyllas på med 20 kr/medlem i zonen. Lion
Anders och Carina Alm LC Nipsippan fick mötets uppdrag att utforma en skrivelse till Sollefteå
kommun och sondera intresset för Barnens Träd. Varje klubb tog med sig frågan hem för
beredning. Beslut om eventuellt genomförande tas på nästa zonmöte. OBS! Nästa zonmöte
genomförs i Junsele den 14 januari kl 19.00.

11. Övriga Frågor:
a) Anskaffande av Bankgironummer: Lion Leif berättade att han kontaktat Handelsbanken som
återkommer med pris, dock max 450 kr/år.
b) Påminnelse om gåva till Byalagsforum för halssmycken till under året födda: Klubben har
redan i vår beslutat om ett bidrag för Byalagsforums arrangemang i samband med nyårsfirande.
c) Transfer: Gunilla Tjernberg är numera medlem i Sollentuna LC.
d) Utmärkelser: vLP Lars delade ut följande utmärkelser:
- Lion Erik Eriksson
35 år som medlem
- Lion Leo Finnilä
15 ” ” ”
- Lion Gunnar Carlsson
15 ” ” ”
Kvar att dela ut vid senare tillfälle är:
- Lion Arrne Gradin
45 år som medlem
- Lion Stig-Olof Danielsson 10 ” ” ”

12. Avslutning: Mötet avslutades kl. 20.00 och Lions respektive (som haft ett separat möte inför
Lucia kröningen) anslöt till middagen med efterrätt, som serverades av festkommittén.

Vid protokollet

Anders Nordström
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