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Protokoll fört vid månadsmötet den 1 maj 2013 
 

1. LP Thomas Löfgren hälsade alla välkomna till mötet. 

2. Uppropet visade att 14 medlemmar var närvarande.  

 3. Föregående protokoll: antogs utan ändringar. 

4.  Rapporter: 

4.1 IR/PR & IT redaktionen: Lion Sune rapporterade att studiecirkeln i Tillvaratagande av 
viltkött avslutas i morgon. 

4.2 Kassaförvaltaren: Lion Leif rapporterade att behållningen i den Administrativa kassan är 
21 567,95 kr och i Aktivitetskassan 152 376,15 kr.  

4.3 Aktivitetskommittén: Lion Leo berättade att flotten ska tas upp från älven. 

 4.4 Medlemskommittén: Lion Lars rapporterade att rekryteringen går trögt och intresset bland 
tillfrågade är mycket svalt för tillfället.  

4.5 Hjälpkommittén: Lion Elvy och Ulla rapporterade från informationsmöte i Sollefteå om 
flyktingarna som kommer till kommunen. Stor osäkerhet råder men ca 150 st lär komma till 
Junsele i vår.  

 4.6 Festkommittén: Mötet beslutade att flytta vårfesten till den 15 juni kl. 15.00. 

5. Storån River: Aktiviteten är avslutad och älven rev 22 april kl. 00:01. 

6. Sommarlotteri: Styrelsen föreslår en gräsklippare för ca 10 000 kr och 400 lotter á 50 kr. 
Mötet beslutade att: 
 genomföra ett sommarlotteri enligt styrelsens förslag. 
 dragning sker när lotterna är sålda dock senast sista juli. 
 utse Anders Nordström till lotteriföreståndare och Leif Andersson till kontrollant.  
 ge Leif i uppdrag att anskaffa lotter. 

7. Rapport från distriktsmötet 13 april: Lion Thomas och Anders rapporterade. 33 klubbar och 
1600 medlemmar i distriktet. En höjning av medlemsavgiften med 20 kr röstades ned. 117 Mkr 
insamlade till Lions Cancerforskningsfond i Umeå sedan 1975.  

8. Framtida studiecirklar: Lions Sune genomförde en enkät om ämnen för framtida studiecirklar. 

9. Övriga frågor: 

a) Lion Ingvar och Lennart tackade för uppvaktningen i samband med födelsedagen. 

b) Nästa styrelsemöte 29 maj kl. 18.00 

c) Nästa månadsmöte 5 juni kl. 18.00. 

d) Vårfesten15 juni kl. 15.00 

Mötet avslutades. 

Vid protokollet/ Anders Nordström 


