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Protokoll fört vid månadsmöte den 1 juni 2011 
 
1. LP Sune S. hälsade alla välkomna till mötet i DHR-lokalen. 

2. Uppropet visade att 13 var närvarande. Noterades att Lion Stig-Olof, Arne, Evert, Håkan  
anmält frånvaro samt att även Lion Leo, Gunnar och Åke var frånvarande. 

3. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll. 

4. Rapporter 

IR/PR IR/PR var inte närvarande  

Kassaförvaltaren Lion Leif A redogjorde för genomförda transaktioner under 
perioden samt behållningen i kassorna är: 

 aktivitetskassan 152 233 kr samt 
 administrativa kassan 8 951 kr. 

Aktivitetskommittén Lion Erik berättade att bänkarna på torget brukar tas ut till 
pingsthelgen. Nu står dom i loppisladan. Bänkarna ställs ut den 2 
juni. 

Medlemskommittén LP Sune hälsade kvällens gäst Ambjörn ”Abbe” Lindahl 
välkommen. 
Se även pkt 9 ”Övriga frågor”. 

Hjälpkommittén Lion Lennart har intet att rapportera. 

Festkommittén Lion Lars berättade om anmälningsläget. Idag är 22 anmälda för 
närvarande. Efteranmälan är fortfarande möjlig. 

IT-kommittén Lion Anders och LP Sune har varit med på ett seminarium i 
Strömsund om Wordpress - verktyget som vi använder för vår 
hemsida. Ett Steg 2 seminarium är planerat till den 1 september. 

 

5. Arbetsordning under nästa verksamhetsår 2011-2012 (Bil. 2) 

Posten som vicepresident och IR/PR är vakant och arbetsuppgiften fördelas vid behov. 

Beslut: Mötet beslutade att fastställa arbetsordningen, enligt bilaga 2 i kallelsen (Se 
JLChemsida). 

6. Instruktion JLC nr 4: Nomineringskommitténs sammansättning och funktion (Bil. 3) 

Beslut: Mötet beslutade att fastställa instruktionen JLC nr 4, enligt bilaga 3 i kallelsen (Se 
JLChemsida). 
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7. Förslag från styrelsen att i samband med försäljning av surströmmingsklämmor under 
Junsele marknad anordna ett lotteri på en gasolgrill för ca. 3000 kr. Tre hundra (300) 
lotter á 20 kr 

Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag och att aktivitetskommittén ordförande Lion 
Thomas får i uppdrag att arrangera lotteriet. 

8. Diverse frågor: 

a) Junsele LC 50 år – förslag till jubileumsfestligheter 

Frågan diskuterades och styrelsen, festkommittén, Lion Elvy och Gunilla arbetar vidare 
med frågan. 

Beslut: LP Sune sammankallar ett möte i juni för att påbörja planeringen. 

b) Miljötävling för ungdomar fram tom den 15 maj – inkomna förslag 

Endast ett förslag inkom som inte var prisvärt. 

Beslut: Mötet beslutade att inte delat ut något pris. 

c) Förköp av Bo Holmbergs bok; ”Sagor från Junsele”. Pris 100 kr 

Den 20 juni levereras 100 st. böcker till Lions. 

Beslut: Mötet beslutade att utse Lion Sune S. och Leif till ansvariga för försäljningen. 
 

9. Övriga Frågor 

a) Nominering av Mikael Nordström till Erik Nordiens stipendium 

Lion Sven redogjorde för vår nominering som har lämnats till kommittén. 

b) Genomgång av restlistan (Bil. 4) 

Punkterna ”Statuter för Erik Nordiens fond samt ”länk” till vår hemsida på junsele.nu 
återstår att åtgärda. 

c) Övriga frågor 

 Lion Elvy tog upp ett förslag att Röda Korset och Lions skulle köpa in en 
”hjärtstartare” och placera ut i Junsele. 

Beslut: Mötet beslutade att bordlägga frågan i avvaktan på fortsatt utredning. 

 Lion Sune L. berättade att han beslutat sig för att begära utträde ur Lions och önskade 
samtigt oss lycka till. 

Beslut: Mötet beslutade att godkänna Sune L:s begäran. 
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 Lion Rune berättade att vi har fått ett vedklyv modell äldre. Den fraktas till 
loppisladan den 2 juni. 

 Lion Rune påpekade att enligt tidigare mötesbeslut ska medlemmar som uteblir från 
mötet ska betala 50 kr. 

 Lion Lars tog upp en diskussion om medlemsavgiftens storlek för passiva 
medlemmar till diskussion. 

Beslut: Tills vidare betalar ”passiva” medlemmar samma avgift som övriga 
medlemmar 

10. Avslutning 

LP Sune S. visade en presentation över verksamheter och frågor som behandlats under det 
gångna verksamhetsåret 2011-2011. Innan verksamhetsåret och mötet avslutades 
överlämnades presidentklubban till nästa president, Lion Anders. Till tillträdande ordförande 
i festkommittén, Lion Lennart överlämnades den ”Blågula” kokboken i vilken avgående LP 
markerat fem omtyckta rätter. 

Möte avslutades. 
 

Vid protokollet 

Anders Nordström 


