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Protokoll månadsmöte 17 juni 2017 

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

2. Upprop förrättades och 15 medlemmar var närvarande. 

3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

4. Rapporter 
 

a) IR/PR: Skyltar behövs till marknaden och Sune ser över vad vi behöver komplettera med 
för material. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671);  5 414:33 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 39 172:32 kr 

c) Aktivitetskommittén: Flotten ligger fortfarande nere vid älven. 

d) Medlemskommittén: Inget att rapportera. 

 e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera.  

 f) Festkommittén: Peter och Gunnar står för kvällens matlagning.. 

 g) IT-kommittén: Inget att rapportera. 

5. Lion 100 År - hur gick det? 

Det var mycket lite folk ute på byn den aktuella dagen vilket betyder att intäkterna var låga och det 
gick jämt upp med utgifterna. 

6. Ansökan Jubileumsfond - Simkunskap för invandrarbarn 

Aktiviteten utgår eftersom invandrarbarnen i Junsele kommer att få simundervisning via 
sommarskolan i Ramsele. 

7. Fotbollsmatch torsdag 13/7 på Mon 

Mötet beslutade att skänka 5.000 kronor. 

8. Avstämning av Cykellotteri, Holklotteri 

Antal försålda cykellotter uppgick idag till ca 161 st lotter av 500 st. Ett holklotteri kommer att 
säljas under kvällen 100 lotter á 10kr till förmån för den administrativa kassan.  

9. Junsele Marknad  - Organisation etc. - uthyrning av marknadsbord 

Leo delade ut aktivitetsplaneringen för sommaren 2017. Vi har inte klart med leverantör av 
tunnbröd än. Leo undersöker vilka alternativ vi har. Mötet fastställde priset till 40kr /klämma och 
3st för 100kr. 
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10. Inbjudan till Minigolftävling Zon 3 den 14/7 15.00 Graningebyn, Långsele LC 

Intresserade är välkomna att anmäla sig. Ett lag består av två personer. 

11. Timpris för Lionsinsatser? Förlag 150 kr/timme 

Mötet fastställde timpriset till 150kr/timme. 

12. Datum för höstens första möten 

Styrelse 23 augusti och månadsmöte 30 augusti. 

13. Mötet avslutas och vårfesten börjar 

Stig avslutade mötet och lovade dikt av Nicke S och limerick av Hasse A under middagen. 
 
 
Kvällen avslutades med en gemensam vårfest tillsammans med respektive och vänner. 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


