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Protokoll fört vid månadsmötet den 4 mars 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.
2.b Intagningsceremoni: Efter att Roger Brodin tagit del av Lions ideal och mål hälsades han välkommen som ny
medlem i Junsele Lions Club med en välkomstskål. Lion Thomas utsågs till Fadder för Lion Roger. Totalt har
klubben nu 20 medlemmar varav 16 är aktiva.
2.c Uppvaktning: Peter Sehlin har fyllt 50 år och LP Stig-Olov uppvaktade med en present från klubbens
medlemmar. Det hurrades och skålades för Lion Peter.
3. Föregående protokoll: Antogs utan ändringar.
4. Rapporter:
4.1 IR/PR: Till kommande månadsmöte skall ett anslag om vad "Junsele Lions gör" för 2014 presenterades.
4.2 Kassaförvaltaren: Saldon per 28/2 2014; Admin- 12798 kr och Aktivitets- kassan 102 382,84 kr. Kassorna
redovisas månadsvis på Excel ark för respektive kassa redovisas på vår hemsida.

4.3 Aktivitetskommittén: Lion flotten sattes ut lördagen den 14 februari vilket uppmärksammas som ett
vårtecken av Västra Nytt i Tidningen Ångermanland. Flotten står nu på sin vanliga plats. Leo samordnar
bärgning av flotten när isen har rivit på Älven. Se även pkt, 8 "Storån River".
4.4 Medlemskommittén: Fadderskap ‒ se pkt. 2b. I övrigt fortsätter försök att värva fler medlemmar till
klubben. För varje ny medlem breddas rekryteringsbasen. Thomas och Roger diskuterar personer som ännu inte
har tillfrågats om dem vill bli medlemmar.
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. (Se även pkt. 7 - som föranledda en lång diskussion om hur
matlagning kan organiseras kommande verksamhetsår).
IT - kommittén: Rapportering till Lions Medlemsregister kommer att ske till en amerikansk databas efter den 1
april 2015. Behörighet har delats ut till LP, MO, och S men inte till rapporteringsansvariga i klubbarna. Vem
som skall rapportera från vår klubb skall diskuteras på nästa styrelsemöte.
5. Storån River: : Webbkameran och GSM uppringare har placerats ut och provats. Solcellsladdare på flotten har
kompletterats med en laddningsregulator för att säkerställa att batterierna inte laddas ur under natten.. För att
säkerställa att flotten inte kantrar när det blir öppet vatten bör flotten förses med 2 st. ut- liggare (t ex plaströr
som är förslutna i varje ände). Sune undersöker hur detta kan ordnas1.
6. Idédiskussion ‒ nya aktiviteter: Olika lotterier diskuterades, bl.a. .på en båt (vinstvärde 35 kkr.), Grill 5kkr),
robot gräs klippare (15-20 kkr.) eller en el-cykel (10-15 kkr.). Det är önskvärt att kunna starta lotteriet redan till
Påsk. Mötet enades om att undersöka priset på två olika el-cyklar hos Palles. En dyrare modell med förmodad
högre kvalité än den modell som vi lottade ut förra gången. 500 lotter á 50 kr ger utrymme för ett vinstvärde på
max 12 500 kr. Sune återkommer med priser till styrelsen. Dragning senast den 31 juli.
7. Arbetsfördelning 2015-2016: Det behövs en ny vise LP för nästa verksamhetsår. Förslag lämnas till Styrelsen för
beslut under nästa månadsmöte. Förslag till ny arbetsfördelning förbereds av styrelsen och presenteras till nästa
månadsmöte.

1

Rör som lånats av Junsele Rör har monterats på flotten. Varje rör rymmer ca. 20 liter- se bild, skall återlämnas.
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7. Arbetsfördelning forts.
Festkommittén 2015-2016: Dem senaste åren har olika medlemmar fortsatt i respektive kommitté men inför nästa
verksamhetsår måste nya medlemmar i festkommittén utses. Matlagning inför våra månadsmöten och numera även
till Zon mötena har blivit alltmer betungande. Mötet diskuterade olika förslag för att underlätta festkommitténs
arbete, t ex catering, anlita en kock (Bo Pettersson), alternativt att måltiderna då och då förläggs till olika
matställen i Junsele. Inför maj- mötet föreslogs att vi håller mötet och äter på Thai-restaurangen . Det går bra att
abonnera lokalen på en onsdag. För att hålla priserna nere bör vi ordna så att alla i förväg beställer mat från en
meny (beställning av mat samordnas av styrelsen/Festkommittén). Frågan om matlagning kommande
verksamhetsår skall diskuteras på kommande styrelse- 2och månadsmöte.
8. Skoterutflykt: Mötet beslutade att inte anordna någon skoterutflykt i år. I stället hänvisas till
angeldonstävlingen den 20 mars på Märrgårdsvika.
9. Övriga frågor:
9.1 2 st. Lion västar storlek XL ska beställas samt ytterligare 5 st. Lion märken (Sune).
9.2 Lagret av böcker "Jättarnas brudkrona" skall inventeras (Leif). Vid den senaste inventeringen den 7 juni 2014
var 56 av 100 böcker sålda.
9.3 Kvarvarande lotter "Storån River" inventeras och en avslutande försäljningskampang organiseras innan
försäljningsstoppet den 15 mars (S-O och Leo). 7x2 team 11.00 ‒ 13.00 samt 16.00 ‒ 18.00
10. Mötet avslutades: Kl. 19.30 och vi fick avnjuta en svensk klassiker ‒ Köttbullar med brunsås, sallad och
lingonsylt, vilket smakade suveränt bra!

Vid protokollet Sune Sandström

Kon Tiki 2015-03-11
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Lion Lars kallas till styrelsemötet den 25 mars-2015
2(2)

