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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmötet den 4 februari 2015
1. LP Stig-Olov D. hälsade alla välkomna till månadsmötet
2. Upprop: Uppropet visade att 12 ( av 15 aktiva och tot. 19) medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar (se pkt. 4.1 som kvarstår))
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 per1 28/2 2014; Amin- 8804 kr och Aktivitets- kassan 100 847,84 kr. Kassorna
redovisas månadsvis på Excel ark för respektive kassa (bifogas protokollet).

4.3 Aktivitetskommittén: Leo samordnar utsättning av Lion flotten lördagen den 14 februari kl. 10.00
4.4 Medlemskommittén: Roger Brodin har visat intresse att bli medlem. Närmast förväntas Roger delta under
ett månadsmöte2.
4.5 Hjälpkommittén: Inget att rapportera.
4.6 Festkommittén: Nästa Zon- möte är tisdag den 14 april 2015 kl. 19.00 i klubblokalen och därefter
månadsmöte som vanligt första onsdagen i mars.
IT - kommittén: Webbkameran och GSM uppringare har provats. Utrustningen på flotten har kompletterats
med en 6 W solcellsladdare för att säkerställa att batterierna inte tar slut under den tid lotteriet pågår.
Utrustningen placeras ut i samband med utsättning av flotten (se vidare pkt. 6.)
5. Rapport från zonmötet i Junsele den 27 januari: 24 av 28 anmälda deltog från Zon 3.men inga från Backe,
Strömsund eller Åsele. Sollefteå Lions inbjuder till en informationsträff om cancer den 6 maj kl. 18.30 på Hullsta
Gård i samarbete med Cancerforskningsfonden i Umeå. Prof. Ulf Henriksson och Överläkare Per Karlehed
Sollefteå Sjukhus deltar. Vid frågor kontakta Ahle Lind tfn. 070-531 21 13.Protokoll från zonmötet distribueras
separat.
6. Storån River: Leif delade ut block med lotter "Storån River". Beslut: Sista försäljningsdag är i år den 15 mars kl.
24.00. Lotter som sålts efter denna tidpunkt blir ogiltiga. Vid utsättning av flotten assisterar Lion; Gunnar, Stig,
Sune samt Leo. Samling vid sjöladan kl. 10.00 den 14/2.
7. Övriga frågor: 7.1 Revisorer ‒ Beslut: Stig Palmen valdes som ersättare till Lion Erik Eriksson och Lion Ingvar
fortsätter som revisor.
7.2) Frågan om att anordna en skoterutflykt bordlades till nästa månadsmöte. (Lars Molund anordnar en
angeldonstävling den 21/3 på Mälgårdsvika).
7,3) Thomas har fortsatt kontakt med Soldatum ang. ledigt förråd i anslutning till DHR/Lions klubblokal..
7.4) Anslaget "Vad Lions gör" ska uppdateras för 2015(S-O och Leif).

8. Mötet avslutades: Roger Brodin hälsades varmt välkommen till dagens möte. Intagningsceremoni planeras till
nästa månadsmöte.
Vid protokollet Sune Sandström
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Roger hade missat att månadsmötet startar kl. 18.00 och anslöts sig till dagens möte något försenad.
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