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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll månadsmöte 2maj 2018
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Mattias Danielsson valdes in som medlem i Lions och till fadder utsågs Gunnar Carlsson.
3. Lennart Ahlberg tilldelades Hundraårsjubileets utmärkelse i silver
4. Upprop förrättades och 14 medlemmar var närvarande.
5. Föregående protokoll godkändes.
6. Rapporter
a) IR/PR och IT: Inget att rapportera.
b) Kassaförvaltaren:

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

10 370,82 kr
51 890,32 kr

c) Aktivitetskommittén: Mötet beslutade att vi ska medverka på Junsele Marknad i
sommar.
d) Medlemskommittén: Inget att rapportera.
e) Hjälpkommittén: Vår gåva tillsammans med LRF har gett hö till ett jordbruk i Vallen.
f) Festkommittén: Lennart berättade att det blir fläskytterfilé med potatis till middag och en
sockerkaka till efterrätt.
7. Rapport från aktiviteten Storån River
Stig-Olof berättade att flotten gick den 25 april kl 11:18. Leif berättade att Lena Edin vann, Erik
Källberg blev två, Jonas Moström trea, Eva Eriksson blev både fyra och femma och Carina Viklund
blev sexa.
Mötet diskuterade möjligheten att ordna ytterligare någon tävling vid annan tidpunkt på året.
8. Rapport från festen på Brödboden 13 april
Stig berättade att alla 12 deltagare tyckte att det var trevligt men antalet deltagare kund ha varit
flera.
9. Rapport från Distriktsmötet i Sollefteå 21 april
Sune och Anders rapporterade från Distriktsmötet. Pär Oremo valdes till Distriktsguvenör (DG).
Distriktets kulturpris delades ut till Stefan Nolervik från Östersund. För underhållningen svarade
sångaren/musikern Klas Norberg.
10. Förslag till Vårlotteri
Styrelsen föreslår att vi gör ett lotteri med 400 lotter á 50 kr och tre vinster: två halva grisar och ett
lamm. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
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11. Förslag till Vårfest
Beslutades att hålla vårfesten fredag 15 juni och festkommittén får i uppdrag att ordna lämplig
lokal. Kvällen börjar kl 18.00 med juni månadsmöte.
12. Lions Quiz
Mötet besvarade Lion Quiz 2018 tillsammans och Anders fick i uppdrag att renskriva det
gemensamma svaret.
13. Övriga frågor
− Sune presenterade en idé om att göra inplastade tallriksunderlägg Tabletter av fredsaffischerna.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med idén.
− Stig framförde en hälsning och ett tack från Terapin Oasen i Umeå på hotell Björken.
− Anna berättade att Föräldraföreningen har städdag på leklunden 9 juni kl 10 och hälsade alla
välkomna att deltaga..
− Erik Nordiens stipendium diskuterades och Sune föreslog att vi ska dela ut två stipendier på
vardera 5000 kr detta år. Det finns två nominerade kandidater och tillräckligt med pengar i
fonden.
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
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