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Protokoll fört vid månadsmöte den 10 september 2014 
 
1. LP Stig-Olof öppnade mötet 

2. Uppropet visade att 11 var närvarande. De övriga hade giltig frånvaro. 

3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Rapporter 
IR/PR Inget att rapportera. 

Kassaförvaltaren Lion Leif meddelade att aktivitetskassan uppgår till 120 049,30 kr 
och i administrativa kassan fanns 9 780,32 kr. 

Aktivitetskommittén Lion Leo rapporterade från marknaden med lotteri på en elcykel 
och surströmmingsförsäljning (149 st sålda dag 1 och ca 64 st dag 
2).  

Medlemskommittén Lion Thomas har varit i kontakt med några tidigare medlemmar 
men ytterligare förslag behövs. Roger Brodin är på väg att flytta 
tillbaka till Junsele. Diskuterades att bjuda in tidigare medlemmar 
till våra fester. 

Hjälpkommittén Inget rapportera. 

Festkommittén Beslutades att äta surströmming på nästa månadsmöte 1 oktober. 
Respektive och tidigare medlemmar ska bjudas in till maten som 
börjar kl. 19.00. 

IT-kommittén Lion Sune informerade om att projektet för GPS-övervakning av 
Storån River har stannat av. Om vi inte kommer igång med 
testning i november så är alternativet att köpa in en 
färdigprogrammerad ”Tracker” till ett högre pris ca 1600 kr  

5. Beslut om gåva till Världens barn 

Styrelsens förslag är att vi skänker 5 000 kr. Mötet beslutade enligt Lion Elvys förslag att 
skänka 10 000 kr  

6. Översyn av bänkar och marknadsstånd 

Lion Leif kontaktar Lars-Gunnar Ljungqvist om vi kan beställa 2 st nya marknadsstånd av 
kommunens byggverksamhet. 

7. Planering inför zonmöte i Junsele 30/9 

Två nya klubbar (Dorotea och Åsele) ingår numera i zonen. Deltagande ska anmälas till 
Lion Sune senaste fredag 26/9. 

8. Övriga frågor 

- Lion Sune presenterade ett förslag till inköp av marknadstält för ca 3x6 m i prisklassen 
6 - 7 000 kr. Mötet gav styrelsen i uppdrag verkställa anskaffningen. 

- Vi har fått en inbjudan till studiebesök på onkologen i Umeå 4/10 kl 12.00. Anmälan 
om deltagande senast 25/9 till Elisabeth Lindqvist Nipsippan på tel. 070-2709038. 

- Anders fick i uppdrag att uppdatera medlemslistan och publicera denna på  
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- Kommande styrelsemöten hålls normalt sista onsdagen i månaden 

9. Mötet avslutades  
LP Stig-Olof förklarade kvällens möte avslutat. 

Vid protokollet 
Lion Anders 


