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Protokoll fört vid månadsmöte den 7 maj 2014 
1. LP Thomas öppnade mötet och hälsade alla välkommna till mötet. 
2. Uppropet visade att 14 st var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro. 
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Rapporter 

- IR/PR: Tre anslag ”Vad gör Lions” är uppsatta. Ett ytterligare ska ev. placeras på banken. 

- Kassaförvaltaren Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 125698,30 kr och i 
administrativa kassan fanns 16013,46 kr. 

- Aktivitetskommittén. Inget att rapportera under perioden 

- Medlemskommittén. Peter Sehlin är bortrest, men kan förhoppningsvis väljas in vid nästa möte. Peter 
Johansson är vidtalad, men vill ha en tid utan extra engagemang. Kan bli aktuell längre fram. 

- Hjälpkommittén Inget att rapportera under perioden. 

- Festkommittén Planerar en vårfest lördag den 7 juni, i Mo. 

- IT/ kommittén. Inget att rapportera under perioden  
5. Skrivelse från Junsele IF om sponsring av utrustning inför en nysatsning på ungdomsfotbollen. 
Beslut togs med att bidra med totalt 5000 kr som en ungdomssatsning. I samband med detta beslutades att föra 
över tidigare beslutat, ej utnyttjat bidrag  på 3000kr till ungdomsgården som en del i detta. Leif informerar 
berörda. 
6. Arbetsfördelning 2014/2015 
Arbetsfördelningen Rev. 2014-05-06 diskuterades och godkändes med tillägg av att Peter Sehlin placeras i 
medlems kommittén. Reviderad arbetsfördelning ska skickas ut. 
7. Rapport från Distriktsmötet 26 april 
Sune rapporterade från mötet, där det starkaste intrycket var kvinnan som fått 5 organ transplanterade, och 
propagerade för ”MOD” Mera Organ Donation. 
8. Lotteri 
Ett beslut om att anordna ett ”elcykel lotteri” togs. 400x50kr. Dessutom skall ett 100x20 kr mat/bensin lotteri 
anordnas på prov. 
9. Månadsmöte och vårfest 7 juni 
Tid kl 15,00. Festen börjar 16,00. 
10. Övriga frågor: 
Beslut togs att stötta DHR med städkostnader  för  lokalen (ca 2000 kr ?). 
Information gavs om Lions Näsåkers 50års Jubileum den 17 maj. 
  
Avslutning 
LP Tomas avslutade kvällens möte. 
 
 
Vid protokollet 
Stig-Olof Danielsson 


