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Protokoll fört vid månadsmöte den 7 juni 2014 
 
Peter Sehlin valdes in som ny medlem i Junsele Lions Club. 

1. LP Thomas öppnade mötet. 
 
2. Uppropet visade att 14 st var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 

- IR/PR Lion Sune hade inget att rapportera.   
- Kassaförvaltaren Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 120 355,30 kr och i 

administrativa kassan fanns 17 469,46 kr. 
- Aktivitetskommittén Det kommer punkter senare på dagordningen.  
- Medlemskommittén. Lion Lars gladdes åt att vi har valt in en ny medlem ikväll. 
- Hjälpkommittén Lion Elvy hälsade från Lion Ulla som har haft en hjärtinfarkt. LP Thomas har 

skrivit en e-post till Ulla och mötet beslutade att uppmuntra Ulla med en blomma. 
- Festkommittén Lion Gunnar berättade om kvällens fest. 
- IT/ kommittén. Lion Sune tog upp frågan om webbmaster. Lion Anders åtog sig att tala med 

Henrik Öberg om möjlighet att få hjälp i tekniska frågor rörande hemsidan. 

5. Staffettlotteri. Det första försöket serie A och slutsålt på kort tid. Mötet beslutade att starta upp 
ännu ett lotteri serie B och Lion Anders börjar. 

6. Cykellotteri. Lion Leif informerade om att sista försäljningsdatum 31 juli och antalet lotter är 400 st  
á 50 kr. Så fort lotterna har kommit delar Leif ut ett block varje medlem. 

 
7. Junsele Marknad. Vi har klart med plats och vi säljer Surströmming som vanligt. Leo får i uppdrag 

att upprätta tjänstgöringslistan, Gunnar och Ulla har förhinder. 
 
8. Övriga frågor 

o Begäran från IOGT om bidrag till ett genomfört fritidsläger. Mötet beslutade att skänka 10 000 
kr. 

o Jättarnas brudkrona. Av 100 st böcker är 56 st sålda och redovisade. Vi fortsätter sälja ut 
resterande böcker t.ex. på marknaden.  

9. Avslutning 
LP Tomas tackade för sig som President och eftersom ordförandeklubban fanns i klubblokalen så 
överräckte Thomas med varm hand ”ett spån” till nästa verksamhetsårs President, Stig-Olof. 
 
 

Vid protokollet 
Anders Nordström 


