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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 5 juni 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 har utformat en annons till hemsidan om
Sommarlotteriet.
4.2 Kassaförvaltaren: Lion Leif rapporterade att behållningen i den Administrativa kassan är
20 617,45 kr och i Aktivitetskassan 145 818,15 kr.
4.3 Aktivitetskommittén: Lion Leo berättade det kommer en intensivare period med
sommaraktiviteter. Arbetsfördelning kommer att skickas ut.
4.4 Medlemskommittén: Lion Lars har inget nytt att rapportera. Vissa kommer att bjudas in
speciellt till vårfesten. LP Thomas rapporterade att Roger Brodin är intresserad när han flyttar hem
i framtiden. Lion Leif har talat med Stig Palmen som kommer att bjudas in till vårfesten.
4.5 Hjälpkommittén: Lion Elvy och Ulla rapporterade att det inte finns någon att hjälpa.
4.6 Festkommittén: Lion Lennart rapporterade att planering av vårfesten pågår.
5.

Vårfesten: Lion Sune väckte frågan om eventuell musikunderhållning. Festkommittén funderar
vidare på förslaget.

6.

Sommarlotteri: Lion Leif berättade att vårt lotteritillstånd behövde förnyas men nu är lotterna
beställda. Varje block kommer att innehålla 25 lotter. Dragning ska ske senast 31 juli och vinnaren
ska annonseras i Tidningen Ångermanland veckan efter.

7.

Junsele Marknad 16-17 juni: Leif berättade att vi har fått samma plats som tidigare år.. Elvy
föreslår anskaffning av vaxdukar. Thomas föreslår anskaffning av kylväskor. Eventuellt behövs
även en ny sittgrupp om den gamla är i dåligt skick. Erik föreslog en samling för att se över
marknadsborden. Styrelsen föreslår en höjning av priset till 30 kr/surströmmingsklämma eller 4 st
för 100 kr.
Beslut: Vaxdukar och kylväskor anskaffas. Priset fastställdes till 30 kr/surströmmingsklämma
eller 4 st för 100 kr. Leo kallar till en förberedande samling.

8.

Framtida studiecirklar: Lion Sune berättade om höstens föreslagna studiecirklar i Släktforskning
och Förädling av viltkött. Lion Anders och Sune utgör kommitté och arbetar vidare med planering.

9.

Övriga frågor:

a)

LP Thomas hälsade alla välkommen till Vårfesten på logen i Mo, 15 juni kl. 15.00

Mötet avslutades.
Vid protokollet/ Anders Nordström
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