PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmöte den 5 februari 2014
1. LP Thomas öppnade mötet.
2. Uppropet visade att 13 var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Rapporter
- IR/PR Tackannons har införts i VästraNytt för bidrag till Luciafirandet.
- Kassaförvaltaren Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 135 437,30 kr och i
administrativa kassan fanns 10 215,56 kr.

- Aktivitetskommittén. Återkommer senare på agendan.
- Medlemskommittén. Inget att rapportera. Diskussioner fördes om framtida strategier för
medlemsrekrytering så att klubben inte tynar bort. Informationsträff i klubblokalen där varje
medlem försöker bearbeta eventuella deltagare. Bättre PR var ett av förslagen.
Beslutades att Elvy, Ulla och Stig-Olof utarbetar ett förslag till redovisning på Lions insatser på
nästa månadsmöte.

- Hjälpkommittén Diskussioner fördes om kommitténs syfte och uppgifter.
- Festkommittén Inget att rapportera.
- IT/ kommittén. Inget att rapportera.
5. Rapport från Zonmötet i Näsåker. Thomas, Leif, Stig-Olof och Sven deltog på zonmötet.
Insamlingen i telefonkatalogen försvinner eftersom telefonkatalogen upphör. Behållningen är ca
30.000 kr. Diskussioner pågår med Sollefteåbladet som har en upplaga på 14.000 st. Junsele skulle få
ett uppdrag att till nästa möte i maj nominera en BZO till verksamhetsår 2015/2016. Erik Nordiens
stipendium delades ut till Cissel Haglöf från Helgum. Pubafton i Näsåker den 17 maj.

6. Storån River. Lions rapporterade att ska placeras ut flotten på söndag kl 11.00, men viss tveksamhet
råder om isens bärighet. IT-kommittén har åtagit sig att utarbeta en teknisk lösning för övervakning
av flotten som blir klar till nästa vår.

7. Studiecirkel i släktforskning: Hittills är sex st anmälda och annonsering ska ske på hemsidan och via
anslag, för att få in ytterligare 4 deltagare (10 st är max antal deltagare).

8. Diskussioner fördes om utmärkelsen Melvin Jones Fellowship.
Beslutades att skänka en MJF till Rolf Engström som också fyller 80 år den 9 mars.

9. Skoterutflykten blir preliminärt söndag den 16 mars.
10. Övriga frågor
o
o
o

Lion Sven Ulander tilldelades Chevronmärket för 40 år i Lions.
Lions Lars Molin tilldelades Chevronmärket för 15 år i Lions.
Junsele LC har tilldelats Internationella presidentens utmärkelse för medlemsrekrytering som
avslutades 30 juni 2013.

11. Avslutning
LP Tomas avslutade kvällens möte.

Vid protokollet / Anders Nordström
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