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PROTOKOLL 
 

Junsele Lions Club 
 
 

Protokoll månadsmöte 2 november 2016 
 
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna till november månadsmöte. 
 
2. Inval av ny medlem punkten utgick på grund av förhinder. 
 
3. Upprop förrättades och 12 st medlemmar var närvarande. 
 
4. Föregående protokoll Protokollet godkändes med tillägg att mötet beslutade skänka 10 000 kr 
till Världens barn. 
 
5. Rapporter 
 

a) IR/PR: Lion Stig berättade att notiser om utdelning av Erik Nordiens stipendium varit 
införda både i Tidningen Ångermanland och i tidningen Lion. 
Lion Sune har placerat ut gatupratare om insamlingen till De glömda barnen. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 5 364:48 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 67 295:32 kr 

Mötet diskuterade möjligheterna att öka behållningen i aktivitetskassan för att i framtiden 
kunna bidra mera till hjälpverksamhet. 

c) Aktivitetskommittén: Återkommer under separata punkter senare på dagordningen. 

d) Medlemskommittén: Lion Stig informerade om gäster som kommer att bjudas in till 
framtida månadsmöten. 

 e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera denna gång. 

 f) Festkommittén: Lion Roger berättade att ikväll bjuds det på en god köttsoppa med 
tillbehör. 
Lion Gunnar påminde om att det är viktigt för festkommitténs planering att anmäla 
förhinder. 

 g) IT-kommittén: Inget att rapportera denna gång. 
 
6. Diskussion om aktiviteten Julgranar 

Mötet beslutade att vi ska hugga minst 2 granar per medlem. Leverans 21 nov-15 dec. Mötet 
fastställde priset till 150 kr. 
 
7. Arbetsschema för höstens/vinterns aktiviteter  

Lion Leo delade ut och stämde av aktivitetsplanen för höst och vinter. Vilka som ska få besök av 
Lucia beslutas på december månadsmöte. 

Mötet gav Hjälpkommittén i uppdrag att komma med förslag på vilka personer som ska 
uppmärksammas av Lions för gjorda insatser under året. 
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8. Fredsaffischtävling 

Lion Stig berättade att skolan jobbar på med tävlingen. 

 
9. Inventering av nycklarna till klubblokalen 

Lion Leo, Roger, Stig och Lennart har nycklar till klubblokalen. Den enda nyckeln till barskåpet har 
Lion Roger. 

Lion Leo har en nyckel till förrådet till Östanbäck och en nyckel hänger i Ingers carport.  
 
10. Övriga frågor 

− Lion Stig bad att alla medlemmar som har Lions artiklar hemma ska ta med dessa till 
klubblokalen. 

− LP Stig-Olov berättade att Lions tält är utlånat men inte återlämnat. Mötet beslutade att 
fastställa hyrespriset för tältet till 500 kr för max en vecka. 

− Kvällens kulturinslag genomförs under kvällens middag där Lions damer medverkar. 

 
11. LP Stig avslutade mötet. 

Den efterföljande middagen med samkväm gästades av Lions damer som hade samlats för att 
planera årets Luciakröning. 
 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


