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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 3 december 2014
1. LP Stig-Olov D. hälsade alla välkomna till mötet
2. Upprop: Uppropet visade att 12 ( av 15 aktiva) medlemmar var närvarande. Två
medlemmar hade anmält frånvaro.
3. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar,
4. Rapporter:
4.1 IR/PR: Årets Lucia "Ellen Lindgren" och vinnare av skinklotteriet den 29/11 har
publicerats på vår hemsida. Vinnare i skinklotteriet anslås också på ICA´s charkdisk.
4.2 Kassaförvaltaren: Administrativa kassan 12 667 kr samt Aktivitetskassan 106 980
kr. Luciaomröstningen inbringade 7854 kr samt gåva 5015 kr från Lions damer från
kollekt och försäljning i församlingshemmet i samband med kröningen av årets Lucia.
Kassorna redovisas månadsvis på Excel ark för respektive kassa (bifogas protokollet).
4.3 Aktivitetskommittén: Lions julaktiviteter startade med Skinklotterier på
Skyltlöradagen samt kröning av Lucia och Luciaframträdande i församlingshemmet. En
julgran skänktes till Jörgen (ICA) samt till Jan Wallin som skötte transporten av luciavagnen till kyrkan. Om fler än 1 skinka lottas ut per dag så inhandlar Lions extra
julskinkor mot slutet av lotteriet. En låda med nummer från 1-100 att användas vid
dragning av vinnare finns i kassaskrinet som förvaras inlåst i kassaskåpet på ICA´s
kontor. Dragning av en vinnare skall göras av någon av ICA´s personal samt anslås på
charkdisken. Nytt för i år är att ICA inte tillhandahåller kaffe i termosar. Lions bjuder på
varm glögg. Se även pkt. 5 ”Lucia 13 december”.
4.4 Medlemskommittén: Lion Thomas var inte närvarande men meddelade via SMS att
inga nya medlemskandidater finns för närvarande.
4.5 Hjälpkommittén: Presenterade en lista på mottagare av julgåvor till en sammanlagd
utgift av 1800 kr. ‒ Beslut: Månadsmötet antog Hjälpkommitténs förslag ‒ se lista i)
4.6 Festkommittén: Nästa månadsmöte blir den 9 januari 2015, start kl. 17.30. Efter
månadsmötet går vi till ”Afterwork” på Corner.
4.7 IT - kommittén: Projektet att utrusta Lion - flotten med en GSM uppringare samt
övervakning med hjälp av en webbkamera fortskrider. Dem tekniska anordningarna skall
testas senast i månadsskiftet januari/februari.
5. Lucia framträdande 2014: Sker enligt tidigare traditioner. Nytt för i år är begäran om att
Lucia framträder på Valencia (12/12) och Forum den 13/12 kl. 16.45. Lion; Stig P. samt
Leif ställer upp med varsin bil för transport av Lucia.
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6. Natasha Andersson barnläger 2015 ‒ Beslut: att skänka 2000 kr.
7. Fest på Forum för flyktingar ‒ Beslut: att bidra med 2500 kr
8. Parkering vid julkonsert: Lion Ingvar samordnar och organiserar parkeringen. De
Lionsmedlemmar som deltar1 tilldelades uppgifter enligt ett schema som Ingvar delades ut
under mötet. ‒ Beslut: Månadsmötet fattade beslut att 50% av intäkterna skall tillfalla
den Administrativa kassan.
9. Övriga frågor:
a) Nästa Zon- möte i Junsele är den 27/1- 2015. Festkommittén planerar för middagen.
b) Lion; Lennart, Sune och Leif fick uppdraget att städa förrådet, samt Elvy och Ulla skåp
och låder i klubbrummet. Lion Thomas ombeds kontakta Soldatum och fråga om det finns
ett förråd i närheten av klubblokalen som Lions kan disponera gratis.
c) Lion Stig P. Representerar Junsele Lions vid utdelning av halssmycken på Nyårsafton
till under året nyfödda i Junsele församling. Enligt ett tidigare beslut skänker Lions 5000
kr till Byalaget Forum för inköp av bl.a. halssmycken. Byalaget (Jeja) sköter
administration vid utdelningen av halssmycken.
d) Städningen efter dagens månadsmöte sköttes av Lion; Leo, Stig-Olov samt Ingvar.
10. Mötet avslutades:
LP Stig-Olov förklarade mötet avslutat och välkomnade till en försmak av julen som
utgjordes av risgrynsgröt och julskinka på tunnbröd.
OBS! Nästa månadsmöte är den 9 januari 2015, kl. 17.30 med fortsättning på Corner.
Vid protokollet/Sune Sandström
i) Följande företag/personer uppvaktas med en julgåva:
ICA, DHR, PRO, Margita, Siv Lindgren samt Birgit Ahlberg med en julgåva värd 250 kr. Arne Gradin, Karl-Ivar,
Jan Wallin samt Inger Eriksson uppvaktas med en blomma.

Bilaga 1: Aktivitetskassan per 2014-11-30
Bilaga 1b: Administrativa kassan per 2014-11-30
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De medlemmar som tilldelats uppgifter i samband med "parkeringen" men som inte var närvarande bör ta del av
Ingvars planering. Ingvar kontrollerar att alla har fått en kopia av schemat med arbetsuppgifter.

