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Protokoll månadsmöte 4 januari 2017
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna till november månadsmöte.
2. Tyst minut hölls för att hedra Lion Sven Ulander som stilla somnade in den 23 december 2016.
3. Upprop förrättades och 15 medlemmar var närvarande.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Rapporter
a) IR/PR: Lion Sune hade inget att rapportera.
b) Kassaförvaltaren:

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

2 822:48 kr
69 988:32 kr

LP Stig gav oss en påminnelse om att betala in medlemsavgiften 500 kr till administrativa
kassan (konto 22 785 671) och ange namn som referens.
c) Aktivitetskommittén: Lion Leo och LP Stig rapporterade från Lucia, skinklotteriet och
P-aktiviteten i samband med Midvinterkonserten. Kommande aktiviteter är reparation av
flotten Storån River.
d) Medlemskommittén: Lion Thomas berättade vilka personer som är aktuella för att
besöka något av våra månadsmöten.
e) Hjälpkommittén: Lion Inger berättade att det blev nio personer som uppmärksammades
och tackades med sina blommor för sina insatser för Lions under 2016.
f) Festkommittén: Lion Roger berättade att ikväll bjuds det på köttbullar med tillbehör.
En diskussion följde om eventuell fest kommande vintermånader. Festkommittén fick i
uppdrag att arbeta vidare med frågan.
g) IT-kommittén: Lion Anders berättade att hemsidan har uppdaterats. Lion Sune berättade
om planerna på att anskaffa en storbildsTV istället för den inlånade projektorn.
6. Begravning av Lions Sven, 13 januari, kl 10:00 i Junsele kyrka
LP Stig talar med anhöriga om Lions önskan att medverka med en fanborg vid begravningen.
Lion Ingvar ansvarar för eventuell fanborg. Mötet beslutade att skänka 5 000 kr till Lions
Cancerforskningsfond.
7. Utskrift av minneskort vid gåvor till Lions Cancerforskningsfond
Leif berättade att klubben har ett bankgiro för insättning av gåvor. Problemet är tidsfaktorn och att
insatta gåvor ska nå fram till begravningen som minneskort. Lion Inger berättar att Sif Lindgren och
lion Leif erbjuder samma tjänst utan kostnad. Mötet beslutade att fortsätta som tidigare men att
annonsera i VästraNytt. Lion Elvy berättade att begravningsbyrån i Backe också skriver ut
minnesadresser och skickar faktura på beloppet + 40 kr.
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8. Beslut om gåva till Natascha Andersson – Tjernobylbarnen
Styrelsens förslag är att vi bidrar med 2 000 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att skänka
2 000 kr.
9. Deltagande vid Lions zonmöte 13 februari i Långsele
Preliminärt så kan Lion Stig, Leif och Anders medverka.
10. Inbjudan till Lion Dagen i Umeå, 11 mars 2017
Mötet beslutade att LP Stig anmäler sitt intresse.
11. Lions dagen lördag 6 maj och lotterier på Lions Holken
Aktivitet med försäljning av Lion holken. Det finns 6 st holkar klara vilket räcker för tre lotterier.
12. Slutredovisning av genomförd glasögoninsamling
Aktiviteten är avlutad men det är oklart vad vi ska göra med de insamlade glasögonen som finns i
klubblokalen. Lion Anders undersöker hur vi ska gå vidare med aktiviteten.
13. Inbrott i pantkvitto-låda på ICA
Lion Leif har upptäckt att någon har brutit upp luckan och tagit innehållet i pantkvitto-lådan. Lion
Sune har förbättrat låsanordningen som behöver ett bättre hänglås.
14. Övriga frågor
− Lion Thomas uppmärksammades för sina insatser för sina insatser för att värva och behålla
medlemmar med 100 årsjubileets märke i silver för
− Länken till vår hemsida från Junsele.nu behöver uppdateras. AN
− LP Stig har fått i uppdrag att diskutera om förbättring av Minneslunden på kyrkogården med
pastoratet.
− Klubben har fått en Happy Holidays hälsning från PiD Salin Moussan, Libanon. (PiD=Past
International Directors of Lions Clubs International)
− Smyckesutdelningen nyår av 12 var 9 närvarande.
15. LP Stig avslutade mötet.
Under den efterföljande middagen framförde LP Stig en dikt av Nicke Sjödin.

Vid protokollet
Anders Nordström

