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Protokoll fört vid månadsmöte den 5 mars 2014 

1. LP Thomas öppnade mötet. 
 
2. Utdelning av Melvin Jones Fellowship 

 Rolf Engström tilldelades utmärkelsen Melvin Jones Fellowship för sitt mångåriga arbete, 
engagemang och främjande av idrottsverksamheten i Junsele inte minst genom sina ideella 
insatser med underhåll av skidspåren. Rolf tackade för utmärkelsen och berättade att det var 
43:e året han sköter om skidspåren. 

 Bert Stenmark tilldelades utmärkelsen Melvin Jones Fellowship för sitt mångåriga arbete och 
engagemang för Junseles framtid och som avgörande har bidragit till etableringen av den nya 
tandvårdskliniken. Bert tackade för utmärkelsen och berättade om hur etableringen av den nya 
kliniken har gått till. 

3. Uppropet visade att 13 st var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro. 
 
4. Föregående protokoll godkändes. 
 
5. Rapporter 

- IR/PR Förbereden publicering av nyhet i TÅ om kvällens utdelning av MJF 
- Kassaförvaltaren Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 135 801,30 kr och i 

administrativa kassan fanns 9 068,46 kr. 
- Aktivitetskommittén. Återkommer under pkt 6 och 10. 
- Medlemskommittén. Lion Lars föreslog att vi skulle sätta ut ett datum för att bjuda in gäster för 

presentation av Lions verksamhet. Mötet enades om måndag 24 mars kl 18.00 
- Hjälpkommittén Inget att rapprotera  
- Festkommittén Ikväll serverar kommittén en fiskgryta med aioli samt kaffe och semla. 
- IT/ kommittén. Informerade om ett pågående utvecklingsprojekt för att via GPS övervaka flotten 

Storån River våren 2015 

6. Storån River. På grund av den milda våren beslutades att säljstopp är söndag 23 mars. 

7.  Studiecirkel i släktforskning. Lion Sune berättade att cirkeln startar imorgon och antalet deltagare 
är 10 st. 

 
8. Sponsring av flyktingars medlemskap i Junsele IF. 

Intresset för fysisk aktivitet bland flyktingarna var stort och antalet deltagare blev flera än vi hade 
beräknat. 
Beslutades att skänka 6 200 kr istället för tidigare anslaget belopp 3 000 kr. 

 
9. Arbetsfördelning 2014/2015. Valkommittén har börjat utarbetar ett förslag för beslut på kommande 

månadsmöte.   
 
10. Övriga frågor 

o Skoterutflykt den 16 mars på Märgårdsviken. Anmälan senast torsdag 13 mars till Lion Lennart. 
Anmälningsavgift för fisketävlingen är 20 kr. 

o Sommarlotteri diskuterades. Frågan bordlades och styrelsen arbetar vidare med frågan. 
o Sammanställning av hjälpinsatser 2013. Framtaget förslag presenterades av Lion Stig-Olof. 

Beslutades att anslå uppgifterna. 
o Junsele Djurpark 50 år. Rolf Engström informerade om att det är 50 år sedan djurparken 

öppnades. 
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11. Avslutning 
LP Tomas avslutade kvällens möte. 
 
 

Vid protokollet 
Anders Nordström 


