
 Nr: 4, 2012-12-05 
Rev: 2013-01-06 

PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 

 

1(2) 
 

 

Protokoll fört vid månadsmötet den 5 december 2012 
 

1. Mötet öppnas: LP Thomas Löfgren hälsade alla välkomna till mötet. 

2. Upprop: Uppropet visade att 12 medlemmar var närvarande.  

3. Föregående protokoll: Inga synpunkter framfördes och protokollet antogs. 

4. Rapporter: 

3.1 IR/PR & IT redaktionen: Lion Anders berättade att han skickat ett foto från LP Thomas 
uppvaktning av Lucia till Bjarne Engholm och att det uppmärksammats i Tidningen 
Ångermanland. 

3.2 Kassaförvaltaren: Vid november månades utgång var behållningen i den: 
 Administrativa kassan 21 841,11 kr 
 Aktivitetskassan 141 444,53 kr 
 Erik Nordiens fond 14 961,85 kr 

Kollekten i kyrkan under luciakröningen uppgick till 2 960 kr. 
(Se Excel - redovisningarna för respektive kassa under rubriken ”Styrelsemöten” på hemsidan.) 

3.3 Aktivitetskommittén: Lion Leo berättade Lucialotteriet inbringat ca 7300 kr. Skyltlördagens 
arrangemang var mindre lyckad på grund av det dåliga vädret. 
LP Thomas rapporterade från Luciakröningen. Glöggen utanför kyrkan var ett uppskattat inslag i 
det kyliga vädret men inne i kyrkan gick det ”hett” till på grund av musiken som spelades före 
ceremonin. 

3.4 Medlemskommittén: Inget att rapportera. 

3.4 Hjälpkommittén: Dom som har varit Lions behjälpliga under året kommer att 
uppmärksammas i mellandagarna. Lion Elvy noterade vilka som är aktuella att uppmärksamma. 

3.5 Festkommittén: Lion Gunnar redogjorde för styrelsens förslag att lägga nästa månadsmöte 
fredag den 11 januari och därefter äta gemensam middag med respektive på Corner House. 

5. Planering av Luciadagen: Lion Sven och Leo fixar detaljplaneringen. Samling kl. 7.00 och sedan 
ska det hinnas med grötfrukost i Bölen kl. 7.35,  Skolan kl. 8.45, Gunillagården kl. 11.00, Bikupan 
kl. 13.00, skolans luciaaktiviteter kl. 13.15 samt lunch för luciorna någon gång under dagen. 

6. Medlemsläget diskuterades efter en inledning av LP Thomas. Lion Sune presenterade ett förslag 
till en öppen Kulturkommitté som startar studiecirklar eftersom det saknas i Junsele. Sune fick i 
uppdrag att arbeta vidare med idén. Nya infallsvinklar behövs eftersom befolkningen minskaroch 
åldras. 

7. Vinterfest kommer att genomföras i anslutning till månadsmötet fredag 11 januari 2013. 
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8. Bidrag till Natscha Anderssons barnläger . Beslut: Vi skänker 2000 kr till barnlägret. 

9. Anskaffning av ”Roll Ups”: Beslut: Anskaffning av en Roll Ups med texten att ”Lions hjälper 
sjuka och nödlidande barn. Lion Anders fick i uppdrag att verkställa beslutet. 

10. Övriga Frågor: 

a) Nyårsfirande 2012: Thomas medverkar på Forum FH och delar ut de smycken som Lions 
skänker bidrag till. 

b) Lägesrapport Barnens Träd: Lion Anders om Carina Alm arbetar på uppdrag av zonmötet 
med en skrivelse till kommunen. 

c) Nästa månadsmöte: Fredag 11 januari, kl 17.30-18.30 och middag på Corner House med 
respektive kl 19.00. 

d) Zonmöte: Genomförs hos LC Junsele måndag 14 januari 2013, kl 19.00. 

11. Avslutning: Mötet avslutades med en gemensam måltid. 

 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


