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PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 
 
Protokoll månadsmöte 4 april 2016, kl 18:00 i Klubblokalen 
 
1. LP Stig-Olov öppnade mötet och hälsade alla välkomna till aprils månadsmöte. 
 
2. Upprop förrättades och 16 st medlemmar var närvarande. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 
 

a) IR/PR: Var inte närvarande denna gång. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 9 049,82 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 91 123,92 kr 

c) Aktivitetskommittén: Leo informerade om P-aktiviteten den 19 mars. Mötet beslutade 
att intäkten ska fördelas mellan våra båda kassor. 

Glasögoninsamlingen går bra och lådorna är fulla på ICA och kiosken. 
d) Medlemskommittén: Thomas informerade om att det pågår en lovande diskussion med 
ytterligare en potentiell medlem. 
 e) Hjälpkommittén: Lennart hade inget att rapportera denna gång. 
 f) Festkommittén: Idag serveras det gulaschsoppa till middag och sedan bjuds det på kaffe 
och kaka. 
 h) IT-kommittén: Anders rapporterade att hemsidan fungerar bra. 

 
5. Arbetsfördelning 2016-2017 
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. Stig Palmen president, Anders Nordström vice president 
och sekreterare, Leif Andersson kassör, Thomas Löfgren medlemsordförande. 
Styrelsen bereder frågan vidare om övriga befattningar till nästa månadsmöte. 
 
6. Lägesrapport Storån River 
Alla lotteriblock är redovisade till Leif. Flotten står kvar men isen börjar öppna sig. 
 
7. Cykellotteri 
Priset på cykeln är 12 995 kr hos PA Bygg. Mötet beslutade att lotteriet ska omfatta 450 lotter á 50 
kr. Leif beställer lotter. Leo sammanställer en plan för försäljning på helgerna. 
 
8. Medverkan vid Junsele marknad 
Mötet beslutade att medverka i marknaden. Vi undersöker om leklandet som spelade musik på hög 
volym förra året kommer i år? 
 
9. Distriktsmötet i Prästmon 23 april 
Stig och Stig-Olov kan lämna besked senare. Anders kan ställa upp. 
Sune medverkar också i rollen som ZO (zonordförande). 
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10. Månadsmöte och vårfest 4 juni 
Mötet beslutade att förlägga aktiviteten hemma hos Kerstin och Thomas i Mo. 
 
11. Lions Holken 
Sune berättade om arbetet med att utveckla den första prototypen av Holken innan den avtäcktes. Se 
bifogade PM och beslut om Holken. 
Roger hade också utvecklat en större holk som han visare upp 
 
12. Övriga frågor 

 Nominering till Erik Nordiens musikstipendiefond. En fråga har inkommit från Nipsippan 
om en danare kan få stipendiet. 

 Diskussion om hyra av det lediga förrådet i anslutning till klubblokalen. Vi undersöker 
möjligheterna att förhandla ned hyran.  

    
13. LP Stig-Olof förklarade mötet avslutat 
 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


