Nr: 5
Junsele Lions Club

Protokoll

Protokoll månadsmöte 7 december 2016, kl 18.00
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade välkommen och ett speciellt välkommen till våra två Praos
Marlene Berg och Jan-Erik Sundin
2. Upprop förrättades och 11 medlemmar var närvarande. Stig informerade om sitt besök hos sjuke
Lion Sven U och hur det var ställt med honom och framförde hälsning från Sven.
3. Föregående protokoll godkändes
4. Rapporter
a) IR/PR: Inget speciellt just nu
b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa ;5204,48 kr. Akt.kassa 77432,32 kr. Leif informerae om utgifter
och inkomster.
c) Aktivitetskommittén: Leo informerade om de aktiviteter som är kvar i Skinklotteriförsäljning
och granförsäljning. Beslöt att ta på oss parkering vid konserten i Konserthallen den 29/12 kl
20:00. Lion Ingvar håller i organisationen
d) Medlemskommittén: Inget att rapportera förutom att vi har 2 Praos med oss, lovande.
e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera, men Lion Inger skrev ned alla de som ska kommas ihåg
inför Julen med blommor och annat.
f) Festkommittén: Lion Roger fick denna kväll extra hjälp eftersom hans kamrater i
Festkommittén ej var närvarande. Beslöt att de i festkommittén som inte kan vara med och jobba
i festkommittén inför ett månadsmöte kontaktar ett annat Lion så inte Roger står ensam inför
mötet.
h) IT-kommittén: Sune S hade inget att tillägga och Lion Anders var ej närvarande.
5. Lion Leo tillsammans med Stig informerade vad som händer med vårt Luciafölje den 8/12 kl
17(lussa för DHR + fruktkorg), 13/12 kl 07(frukost hos Lucians familj, lussande på Gunillagården
kl 11 och därefter Bikupan, sedan ICA och därefter pizza till Lucia och tärnor) och den 14/12 kl 15
lussande för PRO + fruktkorg. Stig, Inger och Leif står för skjutsandet och Birgit A håller i det hela.
6. Lion Stig informerade om prisutdelning för fredsaffischtävlingen nu på fredag 9/12.
7. Beslöt att anta de rekommenderade insamlingsmålen enligt distrikt och nationellt, kostar klubben
drygt 7000 kr.
8. Beslöt att sätta nytt pris på Lionholken för lotterierna till 250 kr.
9. Stig informerade om skrivelsen från Lion club Vadstena om pengar till Tullverket för
narkotikahundar och att det kommer att tas upp i zonen för att ev. bli en zonaktivitet.
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8. Övriga frågor.
a) LP Stig informerade om att smycken till nyfödda att utdelas på nyårsafton är beställda,
räkning skickas till Leif och att LP Stig delar ut.
b) Lion Inger undrar om det finns kort att använda för att komplettera gåvorna med och en
genomgång av lådor för att hitta vidtas efter mötet.
c) Lion Thomas undrade om Lionvästar och beslöt att kolla lådor och skåp efter mötet. Beslöt att
alla tar med väst till nästa möte så får vi kolla upp och ev. byta.
d) LP informerade om att även denna gång blir det kulturinslag i form av LP Stigs Jönselmål och
Lion Sunes kortfilmer.
9. LP Stig avslutade mötet och önskade alla närvarande Lions och icke närvarande Lions en God
Jul och ett Gott Nytt År

