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PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 
 
Protokoll månadsmöte 6 maj 2015, kl 18.00 
 
1. LP Stig-Olov D öppnade mötet och hälsade välkommen och ett speciellt välkommen till vår gäst 
ZO Jan Petter Olsson 
 
2. Upprop förrättades och 12 medlemmar var närvarande. 
 
3. Föregående protokoll godkändes efter att Sune gjort förtydligande inlägg i matfrågan. 
 
4. Rapporter 
 a) IR/PR: Just nu stiltje fram till Junsele marknad 

 b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa ;11714,24 kr. Akt.kassa 104701,44 kr. Ett tillägg gjordes i 
     att räkna antalet försålda lotter i Cykellotteriet. Försålda var ca 271. 

 c) Aktivitetskommittén: Leo informerade om Cykellotteriet och uppmanade att få hjälp 
                med lastning av flotten till Sune S:s lastbil. 

 d) Medlemskommittén: Inget att rapportera 
 e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera 

 f) Festkommittén: Lars M informerade om catering denna kväll. 
 h) IT-kommittén: Sune S informerade om de tekniska problem det är med vår hemsida och 
     om att vi måste byta webbhotell. Detta innebär en månadsavgift och vi erhåller mer info 
     vid sista månadsmötet. 
 
5. Beslöt att fastställa föreslagen arbetsfördelning för kommande verksamhetsår med tillägget att 
    Gunnar Carlsson går in i Festkommittén. 
 
6. Beslöt anordna vårfest lördag den 13 juni kl.16.00 uppe på Hembygdsgården. Beslöt att ha sista 
    månadsmötet där kl.15.00. Beslöt att ordna grillning, utförd av Gunnar C, och i övrigt göra som    
    vi brukar. 
 
7. Minigolf Cup i Näsåker den 27/6. Särskild inbjudan bifogas(den har Anders N). Beslöt att bidra 
    med 500 kr till nämnda cup. 
 
8. Övriga frågor. 
 a) Lions president informerade om distriktsmöte 101-P och Barentskonferens i Skellefteå  
               den 8-10 maj. 
 b) Lions president informerade om att Kramfors LC firar 60 år den 23 maj. 

 c) Lions president informerade om Central marknadsföringskampanj i maj ”Har du tid” och 
     kompletterade det med att vi just nu syns ofta i våra lionvästar på byn när vi säljer    
     cykellotter. 
 d) Lions president informerade om att avtal ingåtts av Lions med iZettle om kortbetalning. 
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e) Lions president informerade om ett Cancerlotteri och om jordbävningen i Nepal. Efter lite 
     svårigheter i klubbens bråkräkningsförmåga, beslöts att hälften av överskottet i    
     Cykellotteriet ska gå till hjälp i Nepal. 
 f) LP informerade vidare om en Precidieutbildning i Sollefteå den 27/5 med anmälan senast 
     18/5. 
 g) LP tog upp detta med gravyr på ordf.-klubban. Beslöt att ersätta den typen av gravyr med 
     att presidenternas namn graveras in på en tavla i stället. Verkställandet av detta delegeras 
     till IR/PR. 

 h) ZO och andre vice DG Jan-Petter Olsson informerade om Zon, Distrikt och lite av varje i  
     övrigt vad gäller Lions. Han kunde dessutom inte hålla sig från att berätta några minne 
     från Junsele skola och hans skolgång där. Det är ju några lärare som finns i vår klubb som 
     han mött. 
 
9. LP Stig-Olof D avslutade mötet. 
 
Vid protokollet Stig Palmén 


