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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 9 januari 2015
1. LP Stig-Olov D. hälsade alla välkomna till detta förkortade mötet
2. Upprop: Uppropet visade att 9 ( av 15 aktiva) medlemmar var närvarande. Per 15-01-20 har Gunilla Tjernberg
tillkommit och vi år totalt 19 medlemmar varav 15 är aktiva.
3. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar,
4. Rapporter:
4.1 IR/PR: Alla 7 vinnare i skinklotteriet har inte publicerats på vår hemsida (Sek. Anders ombes uppdatera
hemsidan).
4.2 Kassaförvaltaren: Saldon per 12-31 2014; Amin-12 575 kr och Aktivitets- kassan 106 305 kr. Kassorna
redovisas månadsvis på Excel ark1 för respektive kassa (bifogas protokollet).

4.3 Aktivitetskommittén: Leo samordnar utsättning av Lion flotten i slutet av februari dvs. strax innan
försäljning av lotterna "Storån river".
4.4 Medlemskommittén: Inga nya medlemmar har anmält intresse. Registrering av Gunilla Tjernberg pågår.
4.5 Hjälpkommittén: Inget att rapportera.
4.6 Festkommittén: Nästa Zon- möte är tisdag den 27 januari 2015 kl. 18.00 i klubblokalen och därefter
månadsmöte som vanligt första onsdagen i februari.
IT - kommittén: Stig-Olov har kopplat upp den inköpta webbkameran och den lagrar bilder var 10e minut. Den
flyttas senare till överenskommen plats på andra sidan älven. GSM uppringare och yttre batteribox monteras på
flotten i samband med utsättningen.
5. Distriktets verksamhetsplan: Leif redovisade utgiftsposterna som sammanlagt uppgår till 7405 kr. Beslut:
Mötet antog Distriktets verksamhetsplan utan ändringar.
6. Zonmötet: Anmälan att delta görs till Sune som meddelar festkommittén hur många som kommer att delta.
Dagordningen bifogas protokollet.
7. Inbjudan till Liondagen ‒ Cancerforskningsfonden Umeå Universitet: Stig-Olov anmäler sig med Thomas som
ett andra alternativ.
8. Utmärkelser för medlemsvärvning 2013/2014: För uppfyllda medlemskriterier har Junsele Lions Club tilldelats
ett diplom som LP överlämnade till Medlemskommitténs ordförande Thomas.

9. Övriga frågor: Thomas kontaktar Soldatum ang. ledigt förråd i anslutning till DHR/Lions klubblokal.
10. Mötet avslutades: Närvarande avtågade till Corner House där i förekommande fall respektive väntade för en
gemensam After Work. Vid protokollet/Sune Sandström
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