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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll månadsmöte 15 juni 2018
1. LP Stig öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Upprop förrättades och 14 medlemmar var närvarande.
3. Lennart Ahlberg tilldelades Melvin Jones Fellovship för sina insatser för Lions. Stig Palmen
tilldelades en Key-utmärkelse för att ha introducerat minst två nya medlemmar i Lions.
4. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna..
5. Rapporter
a) IR/PR och IT: Sune återkommer under senare punkt.
b) Kassaförvaltaren:

Adm.kassan (konto 22 785 671);
6 369,82 kr
Akt.kassan (konto 72 109 033): 45 358,42 kr
c) Aktivitetskommittén: Leo rapporterade att flotten Storån River är på villovägar.
d) Medlemskommittén: Inget att rapportera.
e) Hjälpkommittén: Inget att rapportera.
f) Festkommittén: Lennart har fått i uppdrag att ordna kvällens grillmiddag och Gunnar har
gjort en efterrätt.
6. Ansökan om klubbexellensutmärkelse
Stig fick mötets uppdrag att skicka in ansökan.
7. Vårlotteri
Leif berättade att lotterna är på väg, 400 st á 50 kr. Linderösvinet som heter ”Leona” kommer att
styckas i två halvor och utgöra lotteriets två priser.
8. Underlägg/tabletter av fredsaffischerna
Sune rapporterade att det finns fyra motiv och att provtillverkning kommer att ske kommande
vecka.
9. Information från DG Ahle Lind och DG elekt Pär Oremo
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utforma marknadsföring av Lions i samband med
Junsele marknad. Stig sammankallar ett planeringsmöte tisdag 19/6 kl 16:30.
10. Junsele marknad
Leo delade ut ett arbetsschema för marknadsdagarna. Förutom surströmmingsklämmor säljer vi i år
även grislotter, tabletterna av fredsaffischerna, Anette Hjalmarssons kort till förmån för Lions.
Gratislotter för barn med vinst varje gång med restvinster från fiskdammen. Marknadsföring av
Lions sker samtidigt enligt förslag kommande från styrelsen.

1 av 2

Nr: 10, 2018-06-15
Rev: 2018-07-01

PROTOKOLL
Junsele Lions Club

11. Information om filmvisning på återvändardagarna 14 juli kl 13
Annette Hjalmarssons dödsbo har skänkt fyra filmer från företagsbesök i Junsele till
Hembygdsgården. Torsdag 14 juli kl. 13.00 kommer filmerna att visas på Forum FH. Behållningen
från filmvisningen kommer att skänkas till Lions Cancerforskningsfond. Mötet beslutade att sälja
Annette Hjalmarssons kort till förmån för Lions i samband med filmvisningen.
12. Påminnelse om Lions Minigolf Cup på Fäbodammen i Näsåker 30 juni kl 15
13. Lions Quiz förlängd svarstid till 15 augusti
Mötet gav styrelsen i uppdrag att komplettera och lämna in klubbens svar.
13. Övriga frågor
− Inger föreslog att de tre bänkarna på torget skulle renoveras. Mötet beslutade att ge Anders
ansvarar för renoveringen.
− Lennart föreslog att klubben skulle ta initiativ till ett möte mellan ideella föreningarna om
problemen med minskade medlemsantal. Vad kan vi göra åt det? Mötet beslutade att styrelsen
får i uppdrag att arbeta vidare med Lennarts förslag.
− Sune föreslog ett samarbete mellan olika föreningar där man är medlem i båda föreningarna för
att höja medlemsantalet. Problemet är detsamma för alla föreningar är att man har får få aktiva
medlemmar.
14. Mötet avslutades
Stig tackade för sin tid som ordförande och överlämnade klubban till Inger.
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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