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PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 
 
Protokoll månadsmöte 31 augusti 2016, kl 18.00 
 
1. Lion Sune valdes till mötesordförande. Sune öppnade mötet och hälsade alla välkomna till 
verksamhetsårets första möte. 
 
2. Upprop förrättades och 13 medlemmar var närvarande. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 
 

a) IR/PR: Vi har fått en hel del PR-material som rör den svenska insamlingen ”De glömda 
barnen i Syrien” som ska användas under september. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 2 740,48 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 88 502,92 kr 

 c) Aktivitetskommittén: Leo rapporterade från cykel lotteriet som var en lyckad aktivitet 
och vinnaren blev Helge Viklund i Röån. Marknadsdagarna gick ungefär som vanligt .  

 d) Medlemskommittén: Flera kandidater finns på listan att bjuda in under hösten. 
 e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera. Möjliga lokala hjälpinsatser diskuterades. 
Lion Inger rapporterade om en träff på Forum om insamlingen ”Världens barn”. Junsele är 
duktigast i kommunen på att samla in pengar. Eventuellt bidrag från Lions måste rapporteras 
in senast 8 oktober. 

 f) Festkommittén: Lion Roger berättade om den nytillträdda kommittén och idéer om 
mathållningen under verksamhetsåret. 

 h) IT-kommittén: Lion Anders hade inget att rapportera. Lion Sune tipsade om att Lions 
erbjuder gratis hemsida som vi bör undersöka. 

 
5. Distriktets klubbledarutbildning 4/9 är inställd p.g.a. få anmälda klubbar 
 
6. Zonmöte 26 september i Junsele inkl. klubbledarutbildning. 
Lion Sune informerade om att inbjudan kommer att skickas ut till mötet och alla medlemmar är 
välkomna att medverka.  
 
7. Distriktets målsättning att värva 30 nya medlemmar. 
I genomsnitt handlar det om en ny medlem per klubb och det bör inte vara något problem för oss att 
klara målsättningen. En längre diskussion fördes om vi ska försöka värva passiva medlemmar som 
betalar fullt medlemskap. 
 
8. Erik Nordiens stipendieform 
Lion Sven rapporterade att läget är under kontroll och föreslår att stipendiet delas ut i samband med 
zonmötet i Junsele 26 september. Beslutades att tilldela är Ellen Lindgren stipendiet. 
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9. De glömda barnen 
Det handlar om insamling för att genomföra aktiva insatser för syriska barn i Turkiet. 
 
10. Lion Leif har varit på bouppteckning efter Torsten Karlsson 
Dödsboet har testamenterat halva kvarlåtenskapen till Lions Junsele. Mötet beslutade att lion Leif 
får representera Lions och får i uppdrag att förhandla med sonen om en kontantersättning för att vi 
frånsäger oss vår testamenterade lott. 
 
11. Surströmmingsfest 
Beslutades att genomföra surströmmingsfest fredag 7 oktober. 
 
12. Övriga frågor 

 Översyn av parkbänkarna sker under vårvintern. 

 Mötet beslutade att glasögon insamlingen avslutas 1 oktober. 
 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


