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PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 

 

 

Protokoll fört vid månadsmöte den 1 december 2010 
 
1. LP Sune hälsade alla välkomna till mötet i DHR-lokalen. 

2. Uppropet visade att 15 var närvarande. Övriga 8 hade anmält frånvaro. 

3. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll. 

4. Rapporter 

IR/PR Lion Gunnar rapporterade att Skyltsöndagens aktiviteter 
annonserades i VästraTips samt att Tidningen Ångermanland 
rapporterade om Lionsaktiviteterna.  

Kassaförvaltaren Lion Leif redogjorde för genomförda aktiviteter samt meddelade att 
behållningen i kassorna är: 
- aktivitetskassan 164 480 kr samt 
- administrativa kassan 2 474 kr. 

”Kvittolådan” har inbringat 4 609 kr på ca ett år, varav 549 kr i den 
senaste tömningen. Årets Luciaröster gav 11 035 kr, julgranar 1 590 
kr, Julpaket 1 230 kr och glöggen 272 kr. 

Aktivitetskommittén Lion Håkan rapporterade från Luciakröningen i kyrkan och 
efterföljande samlingen på församlingsgården. Dragning av vinnare 
på Luciarösterna återstår att genomföra. 

Skyltsöndagen genomfördes med lånad musikanläggning från 
Spelkulan eftersom Lions musikanlägg är ur funktion och behöver 
repareras. Lion Evert kontaktar reparatör för kostnadsförslag. 

Innehåll i julklappar för nästa år diskuterades. Eventuellt kan det bli 
en gemensam aktivitetet i loppisladan. 

Evert berättade att Luciavagnen behöver nya däck. 

Följande Luciabesöken är inbokade: 
 9/12,  kl 17.00 hos DHR i klubblokalen. 
 10/12, kl 17.00 hos SPF i”Lokalen”. 
 12/12, kl 16.00 hos PRO på Forum. 

På Luciadagen samling i klubblokalen kl 07.00. Sune S, Sven U och 
Thomas L sköter transporterna. 

 13/12, kl 11.00 hos Gunillagården 
 13/12, kl 13.00 hos Bikupan 

Medlemskommittén Lion Ingvar berättade att 17 personer har tillfrågats och vissa är 
fortfarande aktuella. Hittills vunna erfarenheter och problem 
diskuterades. 

Hjälpkommittén Lion Lennart har ombesörjt blommor från klubben till Sune och 
Anne-Britt och beklagade sorgen i samband med Ellas bortgång. 
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Festkommittén Lion Rune berättade att kvällens middag utgörs en sillmacka till 
förrätt samt risgrynsgröt med skinkmacka 

Inbjudan kommer till julgransplundring den 29 januari. 

IT-kommittén Lion Leif återkommer under pkt 9. 

5. Julgåvor, julkort m.m. 
Beslut: Fruktkorgar för max 250-300 kr samt chokladaskar i samband med luciabesöken. ICA 
och Gunilla Tjernberg tackas med blommor. Julkort till Inger Sahlin, Margita Norborg, Karl-
Ivan Sjödin, Västara Spel&Gotta, Brödboden, OKQ8 samt Jan Wallin.  

6. Klubblokalen, nycklar m.m.  

Beslut: Lion Rune ordnar tre nyckelknippor till klubblokalen och överlämnar dessa 
till:   

1. Ordförande i Festkommittén 
2. Ordförande i Aktivitetskommittén  
3. Presidenten 

7. Övriga frågor 
Sjukhuset i Tanzania: Lion Håkan rapporterade om att den 8 december sker nästa kontakt 
med Sjuksköterskeskolan i Umeå för att undersöka möjligheten för Lions att fortsätta ge 
sjukhuset sitt stöd. 
Rapport från Zonmötet i Näsåker: Anders och Sune rapporterade från zonmötet. Vi 
ska bidra med två personer i en kommitté som arbetar fram förslag till zonaktiviteter. 
(Månadsmötet utsåg den 5 maj 2010, Lion Sune S och Håkan att medverka i kommande 
planeringsmöte hos Nipsippan) 
Kandidater ska nomineras till Erik Nordiens stipendiefond senast den 1 maj. 
Sommarens Ungdomsläger diskuterades. Värdfamiljer behövs en vecka till utländska 
ungdomar som besöker LC Torp i sommar. Om vi har intresserade ungdomar kan vi 
anmäla dessa till läger utomlands. 
Förslag från Linnea Stenklyft: Lion Rune har mottagit ett förslag från Linnea om 
gemensamma ungdomsaktiviteter. LP Sune S undersöker om det kan vara något för 
Lions. 

8. Avslutning 
LP Sune förklarade mötet avslutat.  

9. IT-genomgång 
Lion Leif E. förevisade vår hemsida www.junselelionsclub.se som nu har varit ute ett par 
veckor. Behörighet att ändra på hemsidan skall diskuteras och beslutas på nästa månadsmöte 
i januari.  
 
Kommande möte
Styrelsemöte:  4  januari (förslag) 
Månadsmöte: 12 januari 

Vid protokollet  

Anders Nordström 
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