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Junsele Lions Club 
Protokoll 
Tidpunkt: 2016, onsdag 3 februari kl. 18.00 
Plats: Klubblokalen 
 
1. LP Stig Olov förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna  
 
2. Inga nya medlemmar 
 
3. Upprop förrättades och 13 medlemmar var närvarande. 
 
4. Föregående protokoll godkändes. 
 
5. Rapporter:  
a, IR/PR förtydligade från föregående möte att det nog är lättare för allmänheten att förstå 
våra insatser om vi ändrar från kalenderår till verksamhetsår i för föreningen.  
 
b, Kassaförvaltaren 
Adm. kassan (konto 22 785 671); 12 888,88 kr  
Akt. Kassan (konto 72 109 033): 97 949 kr 
 
c, Aktivitetskommittén 
Parkering vid ”Partaj” den 19 mars finns som egen punkt, och samma för flotten. 
 
d, Medlemskommittén 
Arnes begravning påvisade en förlust, men var en trevlig minnesstund och det var kul att så 
många från Lion kunde delta. 
Johnny Johansson och Ambjörn Lindahl stryks ur medlemsregistret då de inte betalar 
avgiften. 
Invigningen av 2 nya medlemmar skjuts på framtiden eftersom Magnus Tarberg och Christer 
Lindgren vill börja samtidigt. Förhoppningsvis går det att lösa i mars. 
Urban och Marita på kiosken är fortsatt intresserade och kommer med senare. 
 
e, Hjälpkommittén 
Inget att rapportera.. 
 
f, Festkommittén 
Maten idag är pannbiff med whiskysås, kolakaka.. 
 
h, IT-kommittén 
Inget att rapportera. 
 
6. Gåva till minne av Lion Arne 
Beslutades att 5000 kronor ska sättas in på Lions Cancerforskningsfond i Umeå.. 
 
 



7. Zonmöte den 8/2 i Sollefteå. 
LP Stig-Olov, Leif, Sune, Anders och Stig deltar. 
 
8. Bestående projekt. 
LP Stig-Olov går igenom 3 olika nivåer för satsningar för att uppmärksamma 100 års 
jubileumet. 
 
9. Förberedelse Storån River. 
Stig-Olov, Leo, Sune och Stig flyttar flotten till Östanbäcks timmerhus där arbetet sker med 
att rusta flotten. Samling klockan 10. Förhoppningsvis kan flottet ställas ut samma dag. 
Sista dag att sälja lotter sätts till den 10 mars, lottpris 20 kronor. 
 
10. Parkering Partaj 19/3. 
Ingvar planerar och gör en lista. Parkeringsavgift 20 kronor.. 
 
11. 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. Fest. 
Nästa möte blir fredagen den 4/3 klockan 17.30 i lokalen. Förhoppningsvis kan 2 medlemmar 
vigas in vid mötet. 18.30 avmarsch till Corner, middag klockan 19:00 
 
12. Övriga frågor. 
- Glasögoninsamling. IR/PR kontrollerar m vi kan sätta in en radannons i Västra nytt. 
Insamlingslådor på kiosken, ICA och Medborgarkontoret. 
 
- Åke Nyqvist tackar för gåvan till ”De glömda barnen” 
 
-Liondagen 27/2 
 
- Klockan på banken måste åtgärdas. Inger säger att det tidigare urverket finns hos henne, men 
om det fungerar är okänt. Vi lyfter frågan längre fram i vår. 
 
13. LP Stig-Olov förklarade mötet avslutat. 


