Protokoll månadsmöte 5 april 2017, kl 18.00
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade välkommen och ett speciellt välkommen till vår nästa
medlem Harald Näslund, som i.o.m. detta berättade om sig själv innan han valdes in.
2. Vi tog in Harald Näslund i klubben. Utmärkelse silver-100 års- märken tilldelades Elvy Berglund
och Stig Palmén.
3. Upprop förrättades och 14 medlemmar var närvarande.
4. Föregående protokoll godkändes.
5. Rapporter
a) IR/PR: Inget speciellt
b) Kassaförvaltaren: Adm.kassa ;2924,33 kr. Akt.kassa 62654,32 kr.
c) Aktivitetskommittén: Leo informerar under de punkter som följer efter rapporter..
d) Medlemskommittén: Inget att rapportera, men just nu befinner vi oss i en upåtgående
trend.
e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera
f) Festkommittén: Roger Brodin informerade om maten denna kväll.
h) IT-kommittén: Sune S informerade om att det finns mycken information på vår, distriktets
och nationell hemsida
6. Beslöt att fastställa föreslagen arbetsfördelning för kommande verksamhetsår med tillägget att
revisorer måste utses senare.
7. Leif informerade om att alla block var sålda och Stig-Olof har full koll på övervakningen av
flotten.
8. Beslöt att en organisationsgrupp bestående av Stig, Leif, Sune och Leo organiserar Liondagen
och att den sker mellan kl 10 och 14 den 6/5. Beslöt också att försöka ordna nåt för barn, en
fiskdamm föreslogs. I övrigt så är en darttavla inköpt och vi ska ha holklotterier och
Cykellotteriet och försöka få till ett rätt stort plakat med information av vad vi gör,
cirkeldiagrammet, vi ska också ha något att sälja som går att förtära på de två
försäljningsställena.
9. Beslöt att anmäla oss till Junsele Marknad och att försälja surströmmingsklämmor och
holklotterier och cykellotteriet om det finns lotter kvar i det. Leo ordnar funktionärslista.
10. Stig informerade om att församlingsrådet önska sig ett par parkbänkar till minneslunden. Ingvar
W tar fram förslag. Men vi behöver inte ha onödig brådska eftersom kyrkan håller själva på att
fundera på hur de ska göra minneslunden trevligare.
11. Leif har ordnat med cykel till cykellotteriet genom Patrik Bygg och håller på att färdigställa
lotterna. Det blir 20 block om 25 lotter var och varje lott kostar 50 kr. det ska vara färdigsålt den

31/7 2017.
12. Leo informerar om att det blir ca 10-12 invandrarbarn som behöver simkunskap. Kostnaden är
500 kr/barn och Stig ska höra med JIF/Patrik H om det finns möjlighet att sänka avgiften och vi
i klubben ska försöka söka pengar från Lions Jubileumsfond.
13. Till representant från Lion Club Junsele i Erik Nordiens minnesfond valdes Elvy Berglund.
14. Till distriktsmötet på Hallstaberget den 22/4 kommer Sune S att åka. Ev. åker också Anders N.
15.Beslöt att ge ett bidrag på 5000 kr till Hjältarnas Hus vid Umeå universitetssjukhus.
16 Övriga frågor
a) Stig informerade kort om Liondagen i Umeå och Lions cancerforskningsfond och om de
45000kr han överlämnade i samband med denna dag.
b)Vinnarna i det 3:e holklotteriet tillkännagavs.
c) Stig framförde önskemål från Lion club Sollefteå om att vi skulle vara med och bidra i
deras pargolftävling, men mötet sa nej och motiveringen var att vi har nog med det vi
ordnar själva för 100-årsdagen etc..
d) Lion Sune S visade ånyo en dokumentärfilm från våra trakter
e) Lion Stig läste en Nicke Sjödindikt ”Amninga” och en limerick ”Ecuador”
17. LP Stig avslutade mötet
Vid protokollet Stig Palmén

