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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmöte den 4 maj 2011
1. LP Sune S. hälsade alla välkomna till mötet i klubblokalen. Mötet inleddes med en
invigningsceremoni för två nya medlemmar, Gunilla Tjernberg och Elvy Berglund
Som hälsas välkomna till Junsele Lions Club. Lion Ingvar och Thomas ledde
ceremonin i egenskap av faddrar för Elvy och Gunilla.

2. Uppropet visade att 16 var närvarande. Noterades att Lion Anders, Evert, Gunnar, Håkan och Åke
var frånvarande. (I Anders frånvaro förde Lion Thomas stolpanteckningar.)

3. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll. Protokoll från styrelsemöten, månadsmöten
och kallelse till månadsmöten kommer fortsättningsvis endast att publiceras på hemsidan (under
avsnittet ”För Medlemmar”).

4. Rapporter
IR/PR

Lion Leo hade inget att rapportera. För kommande annonseringar
uppmärksammades att det finns en ny gatupratare som är lättare att
transportera. Skall finnas i loppisladan.

Kassaförvaltaren

Lion Leif A redogjorde för genomförda transaktioner under perioden
samt behållningen i kassorna är:
aktivitetskassan 152 033 kr samt
administrativa kassan 5520 kr.
Ett Excel ark som redovisar transaktioner under två verksamhetsår har
tagits fram. Redovisningen kommer att finnas på vår hemsida.

Aktivitetskommittén

En vårloppis genomfördes Påsklördagen den 23 april kl. 11.00-14.00.
Bra publiktillströmning och nettointäkten blev ca. 12 000 kr. Nästa loppis kan avslutas en timme tidigare.

Medlemskommittén

Medlemsförteckningen på hemsidan skall justeras avseende två nya
medlemmar och e-postadresser. Värvningslistan uppdaterades.

Hjälpkommittén

Lion Lennart har inte att rapportera för närvarande.

Festkommittén

Lion Sune L. berättade om vårfesten i Mo bystuga den 4 juni. Anders N.
skickar ut en inbjudan via hemsidan.

IT-kommittén

Tina som företräder hemsidan www.Junsele.nu skall kontaktas om att
skapa en länk till Junsele Lions hemsida samt att felaktiga uppgifter skall
rättas. (Lion Anders). Anders har med framgång tagit över uppdateringar
av hemsidan.

5. Bidrag till terapi och underhållning – Gunillagården
Beslut: Mötet beslutade att för nästa verksamhetsår skänka 4000 kr för att anordna underhållning
på Gunillagården (Lena Fengström).

6. Val av V President för verksamhetsåret 2011-2012
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Lion Håkan har dragit tillbaka sin medverkan som V-president för kommande verksamhetsår.
Ingen av de närvarande mötesdeltagarna var beredd att överta funktionen som V-president. LP
föreslog att den uppkomna vakansen skall diskuteras på ett extra styrelsemöte som enda fråga. Då
ges också tillfälle att förutsättningslöst se över den framtida organisationen, kommittéernas roller
m.m. Styrelsens förslag presenteras på nästa månadsmöte.

7. Junsele marknad och försäljning av surströmmingsklämmor
Beslut: att Lions skall delta med försäljning av surströmmingsklämmor enligt tidigare tradition.
Ordförande i Aktivitetskommittén för verksamhetsåret 2011-2012 organiserar tillverkning och
försäljning.

8. Diverse frågor:
a) Junsele Lions Club firar 50-års jubileum under november 2011. En jubileums fest skall
enligt förslag planeras under oktober. Lions klubbar i Zonen inbjuds. En lämplig lokal kan
vara Toppenstugan. Antalet deltagare beräknas till ca 50 personer (med respektive).
Vårens donation av 100 000 kr till Lions Cancerforskningsfond i Umeå skjuts upp till
jubileumsfesten. Tillträdande styrelse har i uppdrag att anordna en jubileumsfest.
b) Miljötävlingen för ungdom pågår till den 15 maj 2011. Strax före påsklovet hade endast
ett förslag lämnats in. Kommer det inte in något prisvärdigt förslag kommer inget pris att
delas ut.
c) Förslag till mottagare av Junsele Lions ungdomsstipendium efterlyses. Statuterna för
stipendiet skall publiceras på den skyddade delen av hemsidan.

9. Övriga frågor
a) Tidigare beslutade nominering av Mikael Nordström till Erik Nordiens musikstipendium
skall komplitteras med en skriftlig motivering. Lion Sven har varit i kontakt med kulturrådet i Sollefteå som gav uttryck för positiva omdömen om Mikaels musikaliska talanger.
Sven ansvarar för att nomineringen av Mikael presenteras för juryn på det sätt som
föreskrivs i statuterna för stipendiet.
b) Vid genomgång av Restlistan noterades att Lion Everts uppgift att förse två stycken eldfat
med ben övertas av Örian. Beställda tyglejon har ännu inte levererats. Tyglejon delas ut i
efterhand till nya medlemmar. Frågan om Folkes utträde ur klubben samt Linnea
Stenklyfts förfrågan om möjliga samarbetsprojekt stryks från listan.
c) Högtalaranläggningen är ur funktion. Beslut: att inte kosta på en reparation. Vid behov av
en högtalaranläggning kontaktas Spelkulan som hyr ut och monterar en anläggning till en
rimlig kostnad (föregående år ca 500 kr)

10. Avslutning:
Lion Erik tackade för Lions uppvaktning på födelsedagen.
LP Sune S. förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Sune Sandström ― LP
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