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Protokoll månadsmöte 11 juni 2016, kl 16:00 i Mo
1. LP Stig-Olov öppnade mötet och hälsade alla välkomna till juni månadsmöte.
2. Upprop förrättades och 17 st medlemmar var närvarande och Torbjörn Sennström hälsades
särskilt välkommen av LP Stig-Olov.
3. Föregående protokoll godkändes.
4. Rapporter
a) IR/PR: Sune återkommer under punkt 9.
b) Kassaförvaltaren:

Adm.kassan (konto 22 785 671);
Akt.kassan (konto 72 109 033):

10 383,72 kr
89 361,92 kr

c) Aktivitetskommittén: Planering av cykellotteri är klar och planering av marknaden
pågår.
d) Medlemskommittén: Thomas var glad för att Torbjörn Sennström gästar oss ikväll.
e) Hjälpkommittén: Lennart hade inget att rapportera denna gång.
f) Festkommittén: Elvy berättade att det idag bjuds på potatissallad och grillat kött och en
rabarberpaj som Gunnar har bakat. Smaklig måltid. 125 kronor per kuvert kostar maten och
dryck kostar 25 kr styck.
h) IT-kommittén: Anders rapporterade att hemsidan tuffar på och går bra.
5. Rapport från Liondagen 21 maj
Sune informerade om våra aktiviteter under dagen där vi sålde två lotterier på Lions Holken. Det
kommer även en Liondag under 2017 när 100-årsjubileumet inträffar.
6. Cykelotteriet
Leo delade ut arbetsschema för perioden 21 maj – 2 juli. Se även bilaga 1.
7. Junsele marknad
Leo delade ut arbetsscheman för marknaden. Vi har fått en ny plats i närheten av vår gamla plats där
all matförsäljning har samlats. Se även bilaga 2.
8. Zonupptaktsmöte i Näsåker söndag den 4 september
Det blir en presidieutbildning för tillträdande styrelser i klubbarna inom zonen.
9. Preliminära datum för höstens första möten
Första månadsmötet blir den 31 augusti och styrelsemötet den 24 augusti.
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11. Övriga frågor
 Thomas Hellgren arrangerar en fotbollsmatch den 13 juli där entrébiljetten kostar 100 kr.
Mötet beslutade att skänka 5 000 kr om alla nyanlända utlandsfödda flyktingar ska få fri
entré.
 Det kommer att säljas ett lotteri om 100 lotter ikväll med fyra vinster.
 Sven berättade att endast en nominering har lämnats in till Erik Nordiens stipendiefond och
beslutet fattas under juni månad.
 Röda korset vill eventuellt hyra marknadsbord. Vi brukade ta 100 kr i hyra.
 Lions parkbänkar måste ses över igen och Leo sammankallar en aktivitet.
 Klockan på Handelsbanken måste repareras. Leif talar med fastighetsägaren om hur det ska
ordnas.
12. LP Stig-Olof förklarade mötet avslutat överlämnade ämbetet till Stig Palmén.

Vid protokollet
Anders Nordström

