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Protokoll månadsmöte 3 maj 2017
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mars månadsmöte.
2. Upprop förrättades och 13 medlemmar var närvarande.
3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter
a) IR/PR: Läget är under kontroll. Sune har fått leverans av informationsmaterial inför
Liondagen 6 maj.
b) Kassaförvaltaren:

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

5 004:33 kr
52 388:32 kr

c) Aktivitetskommittén: Leo informerade om parkbänkarna är i bättre skick än förväntat.
Några få brädor måste bytas.
d) Medlemskommittén: Inget att rapportera.
e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera.
f) Festkommittén: Idag blir det landgång till middag.
g) IT-kommittén: Anders informerade om att avgiften för webb hotellet 400 kr är betald för
ytterligare ett år.
5. Flotten och Storån River
Leif redogjorde för vinnarna Gösta Markusson 26 min avvikelse samt därefter Anita Ulander, Eva
Eriksson, Kerstin Borgström, Johan Gradin. Leo informerade om att flotten är Storån River är
upptagen på land.
6. Bemanning/Arbetsfördelning Lionår 17-18, val av revisorer
Mötet valdes Christer Lindgren och Stig-Olov Danielsson till revisorer för kommande
verksamhetsår 17-18.
7. Lions 100 år, 6 maj
En bemanningslista för dagen delades ut. Förberedelser och planerade aktiviteter gicks igenom.
8. Zonmöte i Junsele 29 maj kl. 19.00
Nytt datum för zonmötet är den 29 maj.

Nr: 10
Rev: 2017-05-31

PROTOKOLL
Junsele Lions Club

9. Djurparkens dag 10 juni
En aktivitet som ingår i Sollefteå kommuns 100-års jubileum. Vi funderar vidare på eventuell
medverkan.
10. Medverkan vid Junsele Marknad
Vi är anmälda till marknaden och vi återkommer till planeringen senare. Leo fick i uppdrag att
undersöka ny leverantör av tunnbröd eftersom Röåns tunnbröd inte tillverkas längre.
11. Simkunskap för invandrarbarn
Stig berättade att han har ansökt om bidrag till aktiviteten för 12 barn från Lions Jubileumsfond.
12. Bidrag till Oasen, Hotell Björken Umeå
Stig berättade om Oasen som erbjuder terapi för cancerpatienter på Hotell Björken i Umeå. Mötet
beslutade att skänka ett bidrag på 2 000 kr till Oasens verksamhet.
13. Övriga frågor
− Anders fick i uppdrag att beställa 10 st handböcker senast 7 juni.
− Vi har gamla sedlar som måste växlas in hos Riksbanken. Leif och Magnus undersöker
möjligheterna.
14. LP Stig avslutade mötet.
Lion Sune visade filmen Tid för avsked som handlar om dödsskjutningarna i Lunde 14 maj 1931
och begravningen av offren i Gudmundrå kyrka.
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

