
Nr 5: 
Rev: 2016-01-10 

Junsele Lions Club 
Protokoll 
Tidpunkt: 2016, onsdag 13 januari kl. 18.00 
Plats: Klubblokalen 
 
1. LP Stig Olov förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna  
2. LP Stig-Olov välkomnade den nya medlemen Inger Eriksson och hon hälsades välkommen 
efter att ha lyssnat och accepterat Lions regler. 
 
3. En Tyst minut hölls för Lion Arne. 
 
4. Upprop förrättades och 13 medlemmar (Inklusive Inger) var närvarande.  
Deltog gjorde även Magnus Tarberg och Christer Lindgren som gäster. 
 
5. Föregående protokoll godkändes. 
 
6. Rapporter: a, IR/PR Inget att rapportera men en kort dialog fördes om att eventuellt ändra 
från kalenderår till verksamhetsår i för föreningen.  
 
b, Kassaförvaltaren 
Adm.kassan (konto 22 785 671); 7 262,81 kr  
Akt.kassan (konto 72 109 033): 105 019,19 kr 
 
c, Aktivitetskommittén 
Lion Leo gick igenom vad som gjordes i december och hörde efter om något behövde 
förändras. Lucia, Nyårs smycken var de aktiviteter som Lions genomfört förutom 
skinklotteriet. Skinklotteri drog in 7120 kronor och Lucia 4093 kronor. 
Mötet diskuterade om Lion skulle försöka få ansvara för parkering vid ”Partaj” den 19 mars. 
 
d, Medlemskommittén 
Är glada för vår nya medlem Inger och att vi hade 2 besökare, Christer och Magnus. Det finns 
även andra intresserade. 
 
e, Hjälpkommittén 
Lennart redogjorde för de besök med blomöverlämning han gjort i december och samtliga 
hälsade och tackade för blommorna. 
 
f, Festkommittén 
Maten idag är Laxsoppa, bröd och långpanne kaka till efetrrätt. 
 
h, IT-kommittén 
Inget att rapportera. 
 
7. Begravning av Lion Arne 
Sker fredagen den 22 januari klockan 11:00 och Peter, Leo och Sune anmälde att de inte 
kommer delta. 
Handblommor ordnas av enskild och de som avser delta i minnesstunden skall anmäla sig till 



begravningsbyrån. 
Ingvar och Lennart samordnar fanvakten. 
 
8. Retroaktivt beslut om nyårssmycken till nyfödda 
Mötet beviljade smyckesutdelningen retroaktivt. 
 
9. Info om bidrags äskande till målning på Gunillagården 
Ingegerd Granqvist har äskat stöd för att renovera ett stort konstverk på Gunillagården. 
Sammanlagt kommer en renovering kosta 25 000 kronor plus eventuell ram och belysning. 
Eden och Vallens byalag har båda stöttat med 2000 kronor vardera och Blomsterfonden 
kommer lägga ut pengarna. 
Mötet beslöt stödja med 2000-5000 kronor. 
 
10. Vill vi göra en insamling av glasögon? 
Mötet beslöt att vi skall stötta Sight First och ställa ut 3 insamlingslådor. Placerade på ICA, 
Kiosken och Medborgarkontoret/Hälsocentralen. Leo samordnar. 
 
11. Information om fredsaffischtävlingen 
Tävlingen är avgjord och prisutdelningen sköttes av Lion Stig på Nobeldagen. Det blev och 2 
tävlingar då även 15 åringar ville delta. Vinnande bidrag är skickat vidare till nästa deltävling. 
Vinnaren bland 15 åringarna kommer att publiceras på hemsidan. 
Det var även en artikel i Tidningen Ångermanland och ett bidrag är inskickat till 
Lionstidningen. 
 
12. Zon möte den 8/2, och Lions 100 års jubileum 
Sune informerade om Zonmötet som kommer hållas i Sollefteå. Samtliga medlemmar är 
välkomna att delta.  Mötet kommer diskutera 100 års evenmang. Efter nästa månadsmöte 
skickas anmälan in (3/2) 
 
13. Inbjudan till Lionsdagen i Umeå 27/2. 
Dagen är för att visa mer om vad Lions Cancerforskning gör. 
Mötet beslutade skicka Anders Nordström till mötet och han kommer få med en check på 
drygt 200 000 kronor från Lions Junsele. Junsele Lions har skänkt sammanlagt drygt 10 
miljoner hittills. 
 
14. Förberedelser för Storån River 
Flotten skall renoveras innan den ställs ut och Leo kallar samman en arbetsgrupp. 
Lottpriset höjs till 20 kronor och Lion Leif beställer 400 lotter per år för 5 år framåt. 
 
15. Övriga frågor 
Natascha från Tjernobyllägret som vi stöttar har skrivit och tackar. Numera har de många 
polska barn på lägret. 
SPF har skrivit och tackat för korgen och Lucia lussandet. 
Leo tar kontakt med Ulf Henriksson om parkering vid Partaj föreställningen. Redovisning vid 
nästa styrelsemöte. 
Lion Thomas får uppdraget att beställa en Lionsväst. 
Canserlotter kommer att säljas på interna fester. 
 
16. LP Stig-Olov förklarade mötet avslutat. 


