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Protokoll fört vid månadsmöte den 2 april 2014 

1. LP Thomas öppnade mötet och hälsade Peter Sehlin speciellt välkommen till mötet. 
 
2. Uppropet visade att 14 st var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 

- IR/PR Utdelningen av MJF införd i TÅ. Tre anslag ”Vad gör Lions” är uppsatta. 
- Kassaförvaltaren Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 135 848,30 kr och i 

administrativa kassan fanns 12 310,40 kr. 
- Aktivitetskommittén. Storån rev 24 mars 2014, kl 10:08 och Kicki Eriksson var närmast med en 

avvikelse på 85 minuter Är flotten bärgad? Lion Stig undersöker. 
- Medlemskommittén. Peter Johansson kommer att bjudas in som gäst. 
- Hjälpkommittén Lion Elvy berättade att Lisbeth och Dan Larsson har fått en blombukett av Lions 

för att visa deltagande i sorgen. 
- Festkommittén Lion Gunnar efterlyser idéer på festliga aktiviteter. LP Thomas föreslog en vårfest 

lördag den 7 juni.  
- IT/ kommittén. Utvecklingsprojekt för att GPS-övervaka flotten Storån River ligger på ”is” för 

tillfället. 
5. Fråga från Sven Månsson om finansiering av fordon för persontransport. Nu var frågan istället 

om sponsring av en utflykt till Härnösand och besök av Technicus. Lions Gunnar berättade att 
Länsmuseet har sponsrat liknade evenemang för Junsele skola. Lion Leif fortsätter dialogen med 
Sven Månsson. 

6. Fråga från Junsele IF om sponsring av utrustning inför en nysatsning på fotbollen. LP Thomas 
redogjorde för frågan som sedan diskuterades. Beslutades att bordlägga frågan och Lion Stig tar upp 
frågan på JIF styrelsemöte. 

7. Styrelsens förslag till lotteri. Styrelsens förslag är att vi arrangerar ett nummerllotteri. 100 lotter á 
20 kr och som vinst 2 st presentkort ett på bensin 500 kr och ett på mat 500 kr. Mötet beslutade att 
testa Nummerlotteriet under våren/sommaren. 

8. Nominering till Erik Nordiens stipendium. Förslag till nomineringar tas emot fram till den sista 
maj. Lion Sven kollar med Jenny-Ann om lämpliga kandidater.  

9. Deltagande i zonmöte i Sollefteå. Vi anmäler tre deltagare. Mötet beslutade att nominera Lion Sune 
till posten som vice ZO. 

10. Arbetsfördelning 2014/2015. En arbetsfördelning diskuterades fram och beslutades av mötet (se 
bilaga). 

11. Övriga frågor 
 Medlemsuppgifterna uppdaterades. 
 Vi har fått ett tackbrev från LCIF för vår gåva  på USD 1 526,72. 
 Vi har fått tackbrev från Rolf Engström och Bert Stenmark. 
 Vi har fått tackbrev från LC Nipsippan och Sollefteå för uppvakningen i samband med jubileum 
 Inbjudan till Lions distriktsmöte 26 april i Sollefteå. Lion Sune och Anders åker. 
 Inbjudan till Lions Riksmöte i Linköping 29-31 maj. 
 Vädjan från Natsha Andersson (medlem i LC Danderyd) om bidrag till barn från Ukraina som 

behöver proteser. Mötet beslutade att skänka 2 000 kr. 
12. Avslutning 

LP Tomas avslutade kvällens möte. 
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Vid protokollet 
Anders Nordström 


