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PROTOKOLL 
 

Junsele Lions Club 
 
 

Protokoll månadsmöte 1 februari 2017 

1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna till februari månadsmöte. 

2. Inval av ny medlem Jan-Erik Sundin valdes in som medlem i klubben och Stig Palmen utsågs 
till fadder. 

3. Upprop förrättades och 14 medlemmar var närvarande samt gästen Harald Näslund. 

4. Föregående protokoll godkändes. 

5. Rapporter 
 

a) IR/PR: Lion Sune hade inget att rapportera. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 9 409:98 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 57 713:32 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. Sista datum för inbetalning är sista 
januari. 

c) Aktivitetskommittén: Lion Leo återkommer under senare punkter på dagordningen. 

d) Medlemskommittén: Lion Thomas var glad för den nya medlemmen Jan-Erik och gästen 
Harald. 

 e) Hjälpkommittén: Lion Inger och Lennart berättade att det inte inkommit några förslag 
på hjälpbehov hittills i år. Lion Sune påminde om utfästelsen att skänka insamlade medel i 
kvittolådan till ungdomsaktiviteter. Lion Inger föreslog att Lions skulle verka för att öka 
simkunskapen hos invandrarbarnen. Lion Leo och Gunnar fick mötets uppdrag att jobba 
vidare med Ingers förslag.  

 f) Festkommittén: Lion Roger berättade att kommittén arbetar med ett tog upp frågan om 
att gå ut tillsammans och äta någon kväll.  

 g) IT-kommittén: Lion Anders berättade att junsele.nu är uppdaterad med länk till vår nya 
hemsida.  

6. Storån River 

Sista dag för försäljning av lotter är fastställd till 31/3. Lion Leif har delat ut lotterna. Historiken 
måste uppdateras för att underlätta försäljningen. Reparationen av flotten kommer att ske lördag 4 
oktober kl. 10:00 hos Östanbäck Timmerhus. 
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7. Lions 100 år, aktiviteter, och holkar 

Lördag den 6 maj ska så många Lions som möjligt vara aktiv ute på torget och ICA-parkeringen. 
Förutom Holk-lotter gav LP Stig alla i uppdrag att komma med förslag på ytterligare aktiviteter. 

Tillverkningar av holkar pågår och plyfaskiva 18 mm efterlyses. Tre lotterier är påbörjade och ett är 
redan avslutat och de två vinnarna av holkarna bor i Stockholm.  

8. Lion zonmöte i Långsele måndag 13 februari. 

Anmälda är Sune, Stig, Leif och Anders. 

9. Fest under våren 

Festkommittén arbetar med frågan och återkommer med ett förslag. 

10. Glasögoninsamling 

LP Stig delade ut en instruktion om hur vi skulle hantera insamlade glasögon. Lion Elvy fick 
ansvaret för uppgiften. 

11. Minneslunden 

LP Stig berättade om kontakterna med kyrkoförsamlingen som ska diskutera vårt förslag om att 
medverka till en översyn av minneslunden. 

12. Övriga frågor 

− Lion Stig-Olof väckte frågan om eventuellt lotteri i vår/sommar. Mötet beslutade att ge 
styrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ett cykellotteri. 

13. LP Stig avslutade mötet. 

Lion Sune visade en film från det sista Rossönappet på Jansjön. 

Under den efterföljande middagen framförde LP Stig både en dikt av Nicke Sjödin och en limerick 
av Hans Alfredsson. 
 
Kvällen avslutades med en gemensam middag. 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


