PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmöte den 4 september 2013
1. LP Thomas öppnade mötet
2. LP Thomas välkomnade den nygamla medlemmen Stig Palmen
3. Uppropet visade att 13 var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro.
4. Föregående protokoll ( Juni mötet) fanns ej tillgängligt, och utvärderingen framflyttades till
nästa möte.

5. Rapporter
IR/PR

Inget att rapportera.

Kassaförvaltaren

Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 162 716,85 kr
och i administrativa kassan fanns 18 697,85 kr.

Aktivitetskommittén

Marknad med surströmmingsförsäljning och gräsklipparlotteri har
genomförts. Vinsten på lotteriet blev ca 7 000 kr och
surströmmingsklämmorna gav en vinst på drygt 2 000 kr (154 st
sålda dag 1 och ca 50 st dag 2)

Medlemskommittén

Inget att rapportera

Hjälpkommittén

Inget att rapportera

Festkommittén

Vårfesten i Mo var lyckad, och ev. höstfest den 12 okt. står mellan
att delta i jubileumsfesten på Hallstaberget eller att ordna egen
fest. Festkommittén utreder intresset för Sollefteå alternativet.

6. Zonmöte 30/9 i Sollefteå
Prel. åker Thomas, Leif, S-O och Anders.

7. Minneskonsert Erik Nordin 13 okt
Oklart om Lions förväntas vara representerat vid Konserten. Stipendiekandidater genom
åren kan med några undantag Leif A redogöra för.

8. Övriga frågor
-

Sune Sandström uppvaktades under trevliga former på sin 70 års dag den 20/8.
Holmbergs bok om Junsele: Troligen finns ca 30 st osålda, som ska samlas ihop och
förvaras i klubblokalen.
Följande har nycklar till klubblokalen: Tomas, Leo, Leif och Sune.
Mål med pengar från ICA lådan: Beslut att stötta Junsele ungdomars deltagande i
hockey skolan. Max 2 000 kr per deltagare och Max 10 000 kr totalt
Lotterier: Diskussion om vi ska satsa på lotterier eller andra typer av arbetsuppgifter i
framtiden.
Gunnar har gjort en ”Städlista” för att avlasta festkommiten.

9. Avslutning
LP Thomas förklarade kvällens möte avslutat.
Vid protokollet

Stig-Olof Danielsson
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