Nr 7:
Rev: 2016-03-14

Junsele Lions Club
Protokoll
Tidpunkt: 2016, fredag 4 mars kl. 18.00
Plats: Klubblokalen
1. LP Stig Olov förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. LP Stig-Olov redogjorde för Lions etik och syften för de blivande medlemmarna Christer
Lindgren och Magnus Tarberg. Både Christer och Magnus accepterade Lions regler och
därefter intogs de som medlemmar i Lions Club.
3. Upprop förrättades och 15 medlemmar var närvarande.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Rapporter:
a, IR/PR var inte närvarande.
b, Kassaförvaltaren
Adm.kassan (konto 22 785 671): 12 433,08 kr
Akt.kassan (konto 72 109 033): 85 968,92 kr
c, Aktivitetskommittén
Lion Leo berättade om kommande aktiviteter Storån River och parkeringen vid ”Partaj” den
19 mars. Lion Ingvar föreslog att samma personer som tidigare år har arbetar med parkeringen
tjänstgör även i år. Insläppet börjar kl. 17:45 så parkeringsvakterna måsta vara på plats kl
17.00.
d, Medlemskommittén
Lion Thomas var glad eftersom klubben har föryngrats genom kvällens två nya medlemmar
Christer och Magnus. Ytterligare nya medlemmar kan vara på väg vid kommande
månadsmöten.
e, Hjälpkommittén
Lion Lennart hade inget att rapportera.
f, Festkommittén
Kvällen till ära hade kommittén korkat upp tre flaskor med bubblande dryck.
h, IT-kommittén
Dags att betala den årliga avgiften för vårt webhotell. Anders ansvarar för inbetalningen och
gör sedan upp med Leif.

6. Rapport från zonmötet i Sollefteå
LP Stig-Olov rapporterade om att det hölls en workshop om tänkbara aktiviteter i samband
med Lions 100-års jubileum. I Sollefteå kommer man att arrangera en aktivitet med flyktingar
kring mat på Hullsta Gård. Lion Inger berättade att i Junsele har Filadelia haft liknande
aktiviteter med flyktingar.
7. Gåva till CFF
Lion Anders berättade om sin medverkan på Lions dagen i Umeå den 27 februari. Från
Junsele Lions Club överlämnades en gåva på 200 000 kr insamlade till cancerforskningen.
8. Lägesrapport Storån River
Diskussion om sista försäljningsdatum. I protokollet står det 10 mars men på mötet bestämdes
den 15 mars. Mötet beslutade att sista försäljningsdag är den 15 mars.
9. Nominering till Erik Nordiens stipendiefond
Mötet beslutade att nominera Ellen Lindgren och att lionElvy och Sven skriver ihop en
nominering.
10. Diskussioner om nya aktiviteter
Inga nya förslag anmäldes.
11. Fråga om sommarlotteri
Mötet beslutade att arrangera ett sommarlotteri på en elcykel.
12. Övriga frågor
Lion Stig visade de vinnande alstren i fredsaffischtävlingen som ska pryda klubblokalen.
Liftkort för flyktingbarn mötet beslutade att skänka 1000 kr
Tackbrev från PRO för Luciaupprtädandet.
13. LP Stig-Olov förklarade mötet avslutat.
Kvällen avslutades med middag tillsammans med respektive och övriga vänner på Corner
House.
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