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Protokoll fört vid månadsmötet den 3 april 2013 
 

1. LP Thomas Löfgren hälsade alla välkomna till mötet. 

2. Uppropet visade att 11 medlemmar var närvarande.  

 3. Föregående protokoll: antogs utan ändringar. 

4.  Rapporter: 

4.1 IR/PR & IT redaktionen: Göran Stenmark kommer att bjudas in till nästa styrelsemöte för att 
diskutera förutsättningarna för en studiecirkel i släktforskning under hösten. 

4.2 Kassaförvaltaren: behållningen i den Administrativa kassan är 20 521,45 kr och i 
Aktivitetskassan 155 572,66 kr.  

4.3 Aktivitetskommittén: Lion Leo berättade att kommittén väntar på att Storån ska riva. 
Parkbänkarna och marknadsborden måste ses över innan sommaren. 

4.4 Medlemskommittén: Lion Lars rapporterade att många har tillfrågas, ännu inget napp. Några 
personer finns att bearbeta. 

4.5 Hjälpkommittén: Lion Elvy har avslutat Röda Fjädern och ca 1 500 kr har samlats in. 

 4.6 Festkommittén: Föste kocken har påsklov och Lion Lennart har tillagat kvällens middag. 

5. Storån River: Lion Leif rapporterade att i stort sett alla block är redovisade och nästan alla lotter 
är sålda. 

6. Sommarlotteri: Styrelsen föreslår en gräsklippare för ca 10 000 kr och 400 lotter á 50 kr. 
Mötet beslutade att genomföra ett sommarlotteri: Lion Ingvar inhämtar prisuppgifter på 
gräsklippare till nästa styrelsemöte. 

7. Vårfest: Styrelsens förslag är att verksamhetsåret avslutas med en vårfest i Mo anslutning till årets 
sista månadsmöte den 5 juni. 

Mötet beslutade att genomföra en vårfest den 5 juni  kl 18.00 (prel): 

8. Rapport från zonmötet i Långsele 25/3: Lion Lars och Leif rapporterade att Barnens träd är 
avslutat för zonens del. Röda fjädern aktiviteten har gått dåligt. Medl avg till distriktet höjs med 20 
kr/medlem. Lions Nipsippan och Sollefteå firar 20 respektive 60 år höst. Nästa zonmöte är 30 
september i Sollefteå. Det planeras för ett distriktsmöte i Sollefteå i april 2014. 

10. Övriga frågor: 

a) Brev från Junsele IF om deltagande in marknaden 9-10 juli. Mötet beslutade att medverka. 

b) Inbjudan har gått ut till föreningar om möte på Hallstaberget angående nya flyktingar. 

c) Deltagande i distriktsmötet 14 april i Sundsvall. LP Thomas och LS Anders deltager. 

d) Kommande styrelsemöten är 24 april och 29maj 

e) Kommande månadsmöten är 1 maj kl 18.00 och 5 juni kl 17.00 (prel tid pga vårfest). 

Mötet avslutades. 

Vid protokollet/ Anders Nordström 


