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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmöte den 2 mars 2011
1. LP Sune S. hälsade alla välkomna till mötet och speciellt Gunilla Tjärnberg som deltog för första
gången. Punkt 4 på dagens agenda ströks. Thomas L. förde anteckningar under mötet.

2. Uppropet visade att följande var frånvarande; Göran S., Sven U., Leif E., Örian G., Evert L.,
Anders N., som anmält frånvaro. Dessutom var Stig-Olov D., Jonny J. samt Folke J. frånvarande
vilka är långsiktigt förhindrade att delta. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll.

3. Rapporter:
IR/PR

Lion Leo hade inget att rapportera

Kassaförvaltaren

Lion Leif A. redovisade att behållningen i kassorna är:
aktivitetskassan 156559 kr samt
administrativa kassan 4060 kr.
Vi påmindes om att det är några medlemmar som inte betalat in 400 kr i
medlemsavgift för första halvåret 2011.
Se även redovisning av kostnader för tryckning av boken ”Sagor och
Sägner från Junsele”.

Aktivitetskommittén

Insamling av glasögon pågår 1- 19 mars 2011. En låda har placerats
innanför ingången till ICA. Dessutom finns anslag uppsatta på flera anslagstavlor och ”Gatuprataren” har placerats utanför ICA. I tidningen
Sollefteåbladet har Lions i kommunen en gemensam annons. På vår hemsida har vi ett anslag liknande det som har anslagits runt om i Junsele.
Röda korset har lämnat 60 par glasögon och lådan har redan tömts en
gång.
En Vårloppis” den 23 apri, kl. 11.00-14.00 kräver vissa förberedelser;
Sortering, städning m.m. Ett arbetsschema kommer att skickas ut i
början av april.

Medlemskommittén

Ingvar W. hälsade Gunilla T. välkommen. Elvy Berglund har inbjudits till
ett senare månadsmöte.
Enligt den bifogade ”värvningslistan” har det ännu inte gått att hitta nya
medlemmar till klubben varför vi nu hoppas att Gunillas medverkan innebär en vändning och att det går att hitta flera som är intresserade att bli
medlemmar.

Hjälpkommittén

Det har kommit en förfrågan om bidrag till terapi & underhållning av
gamla på Gunillagården. Ingegärd Grankvist inbjuds till nästa styrelsemöte så att vi kan få ett bättre underlag för ett beslut.
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Festkommittén

En skoterutflykt till Märrgårdsviken den 19 marskl. 10.00 planeras. Bl.a.
blir det en fisketävling. För senare behov diskuterades att anskaffa en
grill.
Beslut: att köpa en grill på Juula för 1000 kr. LP ombesörjer inköp
och transport när han passerar i slutet av mars.

IT-kommittén

It utbildning på månadsmöten kommer fortsättningsvis endast att omfatta
information och diskussion av frågor som rör hemsidan. It – redaktionen
kommer att försöka hjälpa enskilda medlemmar som har ett specifikt
problem med datorn.
Frågan om att i framtiden kunna ha ett fotoalbum avsett endast för
medlemmar diskuterades. I en bilaga till JLC nr 3 beskrivs olika
förutsättningar (IT-policy) för Lions Internationellt. Alla foton av
enskilda medlemmar som ingår i framtida fotoalbum skall godkännas av
den berörda medlemmen innan publicering.

4. Bidrag till Gunillagården tas upp för beslut på nästa månadsmöte
5. Lokal instruktion JLC nr.3 Underhåll av hemsidan.
Beslut: JLC nr. antogs och arkiveras på hemsidan.

6. Båtlotteri -2011.
Olika alternativa vinster diskuterades enligt den sammanställning som Rune B. gjort men inget
förslag fick bifall.

Beslut: att avstå från att anordna ett större lotteri första halvåret 2011.
7. Bidrag till ungdomsverksamheten i Junsele, ungdomsläger m.m. – förslag?
Faddrar till ungdomar som deltar sommarlägret i Torp, Sundsvall efterlyses. Inga ungdomar från
Junsele är anmälda till lägret.
En arbetsgrupp bestående av Gunilla T, Gunnar C. Leo F. samt Thomas L. besöker ungdomsgården
för att lyssna med ungdomarna vad dem saknar och redovisar under nästa månadsmöte vad man
kommit fram till.

8. Diverse frågor:
a. Miljökampanj 2011 med engagemang av ungdomar.
Diskuterades att utlysa en tävling ”Hur vi bäst skyddar vår miljö i Junsele” Förutsättningar
för Junsele Lions miljöpris till ungdomar skall redovisas för beslut under nästa ånadsmöte.
Styrelsens förslag att lägga ut länkar på vår hemsida till organisationer med bra information
om hur vi kan skydda vår miljö diskuterades.
Beslut: att med början i april lägga ut länkar enligt styrelsens förslag.
b. Barnbok: Sagor och Sägner från Junsele.
Författaren Bo Holmberg har på uppdrag av Leader skrivit en barnbok med sagor och
sägner från Junsele. För att boken skall kunna tryckas krävs förhandsbeställningar av 600
böcker á 100 kr. Beställer Lions 100 böcker för 6000 kr har tryckning säkrats.
Beslut: Junsele Lions beställer 100 böcker.
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c. Loppisladans framtid:
Styrelsen utarbetar ett förslag som tas upp på nästa månadsmöte.
9. Övriga frågor
a. Restlistan tas upp på nästa månadsmöte.
b. Junsele 50-år andra halvåret 2011. Styrelsen föreslår bildandet av en
Jubileumskommitté och förslaget presenteras på nästa månadsmöte
c. Distriktsmöte i Örnsköldsvik 7 maj 2011. Tillträdande och avgående presidenter bör
delta.
d. Zon- möte i Junsele den 12 april 2011.
Två stycken kommittéer bildades;
Mat kommittén med Leo F, Gunnar C, Anders N och Sune S.
Städkommittén med Lennart A, Gunilla T (flera frivilliga ?)
e. Kommande möten
Styrelsemöte: 31 mars kl. 18.00. OBS! IT-redaktionen träffas kl. 17.00
Månadsmöte: onsdag den 6 april kl. 18.00
Mötet avslutades kl. 20.00 och dagens soppa serverades.

Vid protokollet

Sune Sandström – LP
Koh Chang, Thailand

Bilaga: Värvning av nya medlemmar
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