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PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 
 
Protokoll månadsmöte 7 oktober 2016 
 
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna till oktober månadsmöte. 
 
2. Upprop förrättades och 11 st medlemmar var närvarande. 
 
3. Föregående protokoll godkändes. 
 
4. Rapporter 
 

a) IR/PR: Lion Stig informerade att han har skickat in en artikel om utdelningen av Erik 
Nordiens stipendium både till Tidningen Ångermanland och till tidningen Lion. 
Lions Sune informerade om att kampanjen Glömda Barnen II drar igång den 10 oktober. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 4 500:08 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 87 538:00 kr 

c) Aktivitetskommittén: Lion Leo informerade om att glasögoninsamlingen är avslutad. I 
år har vi sex luciakandidater som vill ha en riktig omröstning. En tjänstgöringslista kommer 
att upprättas för försäljning av luciaröster. 
d) Medlemskommittén: Lion Thomas informerade om att vi väljer in Torbjörn Sennström 
som medlem i klubben kommande månadsmöte. Det blir troligen aktuellt att välja in 
ytterligare medlemmar senare i höst. 
 e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera denna gång. 

 f) Festkommittén: Ikväll bjuds det på festmat efter mötet i form av väldoftande och 
välsmakande surströmming med tillhörande drycker 

 h) IT-kommittén: Inget att rapportera denna gång. 
 
5. Rapport från zonmötet 26 september i Junsele 
ZO Sune informerade om att zonmötet och att protokollet finns att läsa på distriktets hemsida 
http://www.lionsdistrikt101n.se/. (Användarnamn=101n och lösenord=jan-petter). 
En uppmaning från zonmötet är att klubbarna bör utse en vicekassör. 

Vid zonmötet tilldelades Ellen Lindgren från Junsele Erik Nordiens stipendium. 
 

6. Beslut om bidrag till Lions Jubileumsinsamling 
Mötet beslutade att skänka 5 000 kr till Lions Jubileumsinsamling. 
 
7. Beslut om bidrag till De glömda barnen i Syrien 
Mötet beslutade att skänka 5 000 kr till insamlingen De glömda barnen i Syrien. 
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8. Arv efter makarna Kerstin och Torsten Karlsson 
Lions Leif lämnade rapport beträffande kontakterna och överenskommelsen med advokaten 
Magnus Näsholm beträffande det arv vi fått av makarna Kjerstin och Torsten Karlsson i enlighet 
med det testamente makarna upprättat 2011-06-18. Lions Club, Junsele avstår från sin arvsrätt mot 
att Kent Karlsson till klubben inbetalar 5000:-. Kent Karlsson förbinder sig att återkalla sin 
klandertalan mot testamentet hos tingsrätten. 

Mötet beslutade godta överenskommelsen och Leif Andersson och Stig Palmén fick i uppdrag att 
underteckna nödiga handlingar i samband överenskommelsen. 
 
9. Lions fredsaffischtävling 
Materialet för tävlingen är beställt men var slut på lagret och kommer om ca 2 veckor. 
 
10. Anskaffning av AV-utrustning 
Lion Sune visade en film med hjälp en dator som anskaffats för 2 600 kr. På önskelistan står även 
en stor storbildstv när ekonomin tillåter det. 
Mötet beslutade att köpa in datorn för 2 600 kr. 
 
 
11. Övriga frågor 

 Nyckelinventeringen bordlades till nästa månadsmöte 

 LP Stig utovade kulturella inslag på våra månadsmöten och läste en dikt av Nicke Sjödin på 
Röå-mål. 

 
12. LP Stig avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


