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PROTOKOLL 

Junsele Lions Club 
 
 

Protokoll månadsmöte 6 oktober 2017, kl 17.00 
 
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2.  Inval av ny medlem. Torbjörn Sennström invaldes som medlem i Junsele Lions Club. Till 

faddes utsågs Elvy Berglund. 
 
3.  Upprop förrättades och 11 medlemmar var närvarande. 
 
4. Föregående protokoll godkändes. 
 
5. Rapporter 
 

a) IR/PR och IT: Sune föreslog att vi skulle undersöka Lions erbjudande om fri hemsida. 
Anders menade att han inte hade tid möjlighet att i nuläget lägga tid på att flytta hemsidan 
till ny teknisk plattform. 

b) Kassaförvaltaren: Adm.kassan (konto 22 785 671); 1 336,92 kr 
 Akt.kassan (konto 72 109 033): 67 677,32 kr 

 c) Aktivitetskommittén: Leo förbereder höstens tre aktiviteter. Lucia 6 st flickor ställer upp 
i år. Röstning planeras med 2 st Lion per arbetspass fredag-lördag under 3 helger. 
Skinklotteri 7 st ICA med start på Skyltlördag och kommande fredagar-lördagar fran till 2:e 
advent, Julgranar 3 st huggs per medlem och levereras till Margita. Nyårsfirande och 
utdelning av smycket till nyfödda. 

 d) Medlemskommittén: Magnus en ny medlem är under bearbetning, ytterligare några 
potentiella medlemmar kommer att tillfrågas. 

 e) Hjälpkommittén: Elvy hade inget att rapportera. Stig berättade att hjälper en albansk 
familj att få hjälp med möbler från ett dödsbo. 

 f) Festkommittén: Christer berättade att det tyvärr surströmming idag och äpplepaj som 
efterrätt.  

 
6. Rapport från zonmötet 

Inger, Sune och Leif rapporterade från mötet. Antalet medlemmar minskar i distriktet och ett förslag 
är att distrikten N och P ska slås samman. Minigolfturnering i Näsåker var uppe till diskussion och 
att Junsele inte har deltagit hittills. Ny chans ges att spela, äta och dricka gott 30 juni 2018. 
Zonmötet gick inte med på vårt förslag att slå samman Erik Nordiens stipendiefond med distriktets 
kulturpris. Sollefteå bjuder på musikunderhållning på äldreboenden i kommunen. Bidrag till 
Världens barn är valfritt för klubbarna. 

7. Lions 100 år 8 oktober 

Mötet beslutade enligt styrelsen förslag att vi inte gör något särskilt på söndag.  
 
8. Distriktets verksamhetsplan och insamlingsmål 
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Mötet beslutade att skänka 410 kr per medlem. 
 
8. Gåva till Världens barn 

Stig läste upp ett meddelande om att Lions Sverige inte längre deltager i insamlingen Världens barn. 
Mötet beslutade att skänka samma belopp som tidigare år 10 000 kr. 

9. Fredsaffischtävling 

Junsele skola är redan igång med aktiviteten vilket mötet biföll.  
 
10. Erik Nordiens stipendiefond 

Stig och Elvy arbetar om samt digitaliserar reglementet som sedan lagras på hemsidan. 
 
11. Försäkringar 

Lions har tecknat en olycksfallsförsäkring för medlemmar under tjänst. Mera information om 
försäkringen finns på hemsidan www.lions.se. 
 
12. Påminnelse om medlemsavgift 

600 kr betalas senast årsskiftet. 
 
13. Övriga frågor 

− Röda Korset har lånat vårt marknadstält. EN liten skada måste lagas i tältduken. 

− Tidningen Sticket från Barndiabetesfonden finns att titta i klubblokalen. Lions är 
Barndiabetesfondens största bidragsgivare. 

 
14. Mötet avslutades 

Under den efterföljande middagen läste LP Stig en limerick av Hans Alfredson och en dikt av Nicke 
Sjödin. 
 
 
Vid protokollet 
Anders Nordström 


