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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll månadsmöte 2 september 2015, kl 18.00
1. LP Stig-Olov D öppnade mötet och hälsade välkommen till verksamhetsårets första möte.
2. Upprop förrättades och 12 medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR: Inget att rapportera för tillfället.
b) Kassaförvaltaren:

Adm.kassan (konto 22 785 671);
5 827,31 kr
Akt.kassan (konto 72 109 033): 124 554,19 kr

c) Aktivitetskommittén: Ingen rapport då Leo var frånvarande.
d) Medlemskommittén: Medlemsläget och möjliga rekryteringar diskuterades. Styrelsen
planerar för en informationsträff i samband med nästa månadsmöte 7 oktober. En lista med
personer att bjuda in tas fram gemensamt.
e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera.
f) Festkommittén: Det blir en gryta till middag. Disk och städlistan är klar ända fram till
april.
h) IT-kommittén: Anders rapporterade om arbetet med att byta webbhotell och de problem
som drabbat oss. Leif har fått en faktura från Loopia på vår gamla webbadress
www.junselelionsclub.se som har försöker säga upp.
5. Ersättare för Lars Molin i hjälpkommittén
Frågan aktualiserades och Peter går in i kommittén tillsammans med Lennart.
6. Våra lotter i CFF-lotteriet
Våra 100 lotter finns hos Leif och vi skrapar dessa vid lämpligt tillfälle. Vi har dock ingen
information om hur vi ska betala lotterna som kostar 50 kr/st.
7. Förrådet i anslutning till klubblokalen
Leif och Sune har tittat på förrådet som är 10 kvm inrett med skåp och hyllor. Det uppfyller vårt
behov men vi väntar på uppgift från Solatum om vad hyran blir.
8. Beslut om klockan vid Handelsbanken
Leif har pratat med Malin på banken och vi ska plocka bort klockan. Det finns inga planer på att
ersätta klockan och vi kanske måste reparera eventuellt hål i väggen. Leif talar med elektriker och
fastighetsägaren.

Nr: 1, 2015-09-02
Rev: 2015-09-18

PROTOKOLL
Junsele Lions Club

9. Förbättring och modifiering av flotten Storån River
Leo får kalla lämpliga medlemmar till arbetet.
7. Beslut om pris på lotterna till Storån River.
Beslutade att höja priset till 20 kr per lott vid nybeställning.
8. Surströmmingsfest
Beslutades att genomföra surströmmingsfest den 26 september i klubblokalen.
9. Övriga frågor
 Sune informerade att det ur geografisk synpunkt blir bäst att lägga zonmöten i Junsele.
Festkommittén har inget att invända och berättade att det då troligen kommer att anlitas extern
kock, som vill ha uppgift om antal portioner en vecka före. Styrelsen får behandla frågan som
kan kräva ändring av datum för framtida styrelsemöten.
 Thomas föreslog att vi skulle fråga våra respektive anhöriga om att bli medlemmar i Lions.
 Tidigare medlemmen Björn Backlund har avlidit. Vi skänker en gåva till Lions CFF.
 Världens barn insamlingen är på gång och mötet beslutade att skänka samma belopp söm förra
året.
 Roger tog upp en idé om att byta ut turbinhjulet vid bron mot en Junseles Gomora. Mötet gav
Roger i uppdrag att arbeta vidare med idén med inriktningen att placera en Gomoran centralt.

Vid protokollet
Anders Nordström

