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Protokoll fört vid månadsmötet den 6 februari 2013 
 

1. VLP Lars M. hälsade alla välkomna till mötet.  
2. Mötet inleddes med en tyst minut till minne av Lion Evert Lindgren 
3. Uppropet visade att 11 medlemmar var närvarande. Noterades att Lion; Ulla, Ambjörn, Anders, 

Thomas samt 2 icke aktiva var frånvarande.  

 4. Föregående protokoll: antogs utan ändringar 

5.  Rapporter: 

5.1 IR/PR & IT redaktionen: Se pkt. 6 

5.2 Kassaförvaltaren: behållningen i den Administrativa kassan är 14 141,45 kr och i 
Aktivitetskassan 148 571,55 kr. Excell - redovisningarna för respektive kassa skall uppdateras 
inför nästa styrelsemöte. 

5.3 Aktivitetskommittén: se pkt. 8. 

5.4 Medlemskommittén: hade inget att rapportera. 

5.5 Hjälpkommittén: Elvy hade ordnat med blommor till Sif i samband med Everts bortgång. 

 5.6 Festkommittén: Frågan om att anordna en skoterutflykt i slutet av mars bordlades tills nästa 
möte. 

6. Studiecirkel ”Tillvaratagande av Viltkött”: Planerad start är den 13 mars i Junsele. 
Annonstexterna är klara och publiceras den 14 februari i Västra Nytt och den 21 februari i 
Ramselebladet. Dessutom sätts anslag upp på anslagstavlor i Junsele, Ramsele, Näsåker och 
Backe. Solatum har kontaktats om en bredbandsuppkoppling i möteslokalen. Budgeten för 
studiecirkeln balanserar om vi får 12 betalande deltagare. Beslut: månadsmötet  beslutade 
enhälligt att anordna föreslagna studiecirkel. 

7. Rapport från Zonmötet i Junsele den 14 januari: Anders ombads distribuera 
protokollet som en bilaga till protokollet från det här månadsmötet.  

8. Storån River: Lion Leo och Gunnar ordnar att flotten placeras ut på lämplig plats inom ca 2 
veckor. Leif delar ut ett block med 30 lotter till varje medlem. För att totalt 25 block skall säljas 
diskuteras på månadsmötet i mars att organisera en kampanj t ex på ICA under påskveckan.  

9. Skoterutflykt: se pkt. 5.6. 

10. Inbjudan till Distriktsmötet i Sundsvall: Frågan hänvisas till Styrelsen. Tidigare verksamhetsår 
har klubben representerats av tillträdande och avgående presidenter.  

11. Diverse frågor: a) Lion Lennart accepterade att vara ansvarig för förrådet. b) Frågan om 
uppsättning av vägskylt vid nerfarten från Gunillavägen 6 till Lions bordlades. Tills vidare får vi 
använda ”gatuprataren” när det finns behov av en ”vägvisare”. c) Medlemsavgiften 500 kr skall 
betalas in under januari – februari (2013). Konto: (6307)1 22 78 56 71. 

                                                        
1 Om betalning görs från annan bank än Handelsbanken 
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Mötet avslutades. Vid protokollet/Sune Sandström – vise sekr. 


