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Protokoll fört vid månadsmötet den 1 oktober 2014 
 
1. VLP Stig P. hälsade alla välkomna till mötet  

2. En tyst minut för Lion Erik. Se även pkt. 10. 

 3.  Upprop: Uppropet visade att 11 medlemmar var närvarande 

4. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar, 

5. Rapporter: 

5.1 IR/PR: Inför Skyltlördag, Lucia m.m. skall annonsering och skyltar förberedas i 
samarbete med Aktivitetskommittén. 

5.2 Kassaförvaltaren: Administrativa kassan 10238 kr samt Aktivitetskassan 120609 kr. 
Kassorna redovisas månadsvis på Excel ark för respektive kassa under rubriken 
”Styrelsemöten” på hemsidan. 

5.3 Aktivitetskommittén: Aktiviteter under November / december, t ex skyltlördag, 
luciakröning, skinklotteriet m. fl. arrangemang följer samma upplägg som förra året. Leo 
medverkar i kommande planeringsmöten med representanter från affärsverksamheten i  
Junsele. Nästa möte är planerat till den 22 oktober. 

5.4 Medlemskommittén: Thomas rapporterade att Gunilla Tjernberg återkommer som 
medlem i Junsele Lions. Han har också fortlöpande kontakter med Roger Brodin som 
överväger att komma till ett av våra månadsmöten. Styrelsen kommer att överväga ett 
förslag (enligt Lion Näsåker modell) att klubben anordnar ett rekryteringsjippo på torget 
med gratis förtäring och information om Lions. 

5.5 Hjälpkommittén: Har inget att rapportera. 

5.6 Festkommittén: Zon- middagen i går blev hyllad av deltagarna. I dag blir det höstfest 
med surströmming och inbjudna gäster. Stämningen blev livad.  

5.7 IT - kommittén: Projektet att utrusta Lion - flotten med en s.k. GPS tracker som 
automatiskt SMS' ar några medlemmars mobiler har stött på svårigheter med 
tillförlitligheten/och falska SMS varje gång GPS tappar kontakten med en satellit. Även 
fast ett sådant SMS kan avfärdas med en motringning skulle många falska SMS vara 
besvärliga att hantera. IT - kommittén kommer att presentera en handlingsplan för beslut 
på styrelsemötet i slutet av oktober. 
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6. Rapport från Zon mötet i Junsele 2014-09-30:  

Zon 3 har utökats med följande tre klubbar; Fjällsjö (Backe), Dorotea och Åsele. 27 Lions 
från samtliga klubbar i Zonen förutom Dorotea var närvarande. Med syfte att underlätta re-
sandet till Zon möten beslutades att under innevarande verksamhetsår förlägga återstående två 
Zon möten till Junsele. Nästa Zon möte är den 27 januari 2015. 

ZO genomförde en "Lion- skola "enligt direktiv och riktlinjer från Distriktsrådsmötet i 
Östersund. Man har börjat diskutera att distriktet skall anordna ett ungdomsläger 2017.  Ett 
förslag går ut på att i samarbete med norra distriktet 101 p arrangera en "Back packers"- resa 
från Sundsvall till Kiruna med en budget av 400- tusen kr. Flera klubbar i vår Zon var negativa 
till ett sådant upplägg. ZO fick i uppdrag att framföra detta Till DG. 

Zon mötet beslutade att bibehålla en medlemsavgift på 20 kr till Erik Nordiens minnesfond. 

Nya skatteregler, momsplikt, krav på att kassaregister etc. berör inte Lionklubbarna i Zonen 
eftersom årsomsättningen på försäljning inte uppgår till 150- tusen kr. 

7. Läget beträffande marknadsbord och tält:  

Beslut: Leif fick i uppdrag att beställa ett nytt tält, 3x6 meter med sidor (Flextent/blått).   

Betr. marknadsbord så finns hos kommunverkstan (Lars-Gunnar) två bord 180 cm långa. Stig-
Olov rapporterar till nästa möte om borden uppfyller vårt behov och vad priset är. 

8. Diskussion om förberedelser inför Lucia och jul- aktiviteter:  

Se även pkt. 5.3. I år finns det 6 st. luciakandidater. En lucia kan utses genom att sälja 
lottsedlar till allmänheten alternativt genom lottdragning. Tidigare när det var bara 2 
kandidater utsågs lucia genom lottning. Möte bad Leo  fråga årets kandidater vad dem 
föredrar dvs. lottning eller röstning. 

9. Planering inför Lion Eriks begravning den 11 oktober:     

Beslut: Att klubben till minne av Lion Erik donerar 5000 kr till Lions 
Canserforskningsfond i Umeå samt att Junsele Lions medverkar under begravningen 
med en Flaggvakt. 

Flaggvakt:   Ingvar W (sammankallande), Lennart A, Lars M och Anders N (reserv Stig-
Olov D). 

De Lionbröder som vill delta på begravningen anmäler sig själva till begravningsbyrån Tfn: 
0624-10066, senast till den 6 oktober. Leif ordnar med begravningsbyrån att "handblomma" 
som beställs av Lionbröder faktureras Junsele Lions. 

10. Övriga Frågor: 

 Ulla tackade för blommor i samband med hennes sjukdom. 

 Ingvar tilldelades ett 45-års medlemsmärke. 

 Thomas tangerade sitt förra rekord med 12 strömmingar. 

Vid protokollet/Sune Sandström 


