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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2012-01-04 

Närvarande: Anders N, Leif A, Thomas L, Gunnar C, Sune S samt Gunilla T.  

a) Föregående protokoll 2011-11-30: Protokollet godkändes.  

b) Julklappar till flyktingfamiljerna: 
Elvy rapporterade innan jul att hon ordnat med julklappar och frukt till flyktingfamiljena. .  

c) Skriftlig motivering för utdelning av Melvin Jones till Jörgen Montan:                                         
Ansökan har beviljats och Leif har fått diplomet. LP formulerar en motivering i samband med att 
diplomet skall delas ut och bjuder in med Jörgen med fru att delta i Lions vinterfest den 21 januari 

d) Val av LP, S m. fl. befattningar inför nästa verksamhetsår:  
 Thomas sonderar en möjlig Lion president för nästa verksamhetsår. En preliminär befattningslista bör 

vara klar till månadsmötet i mars för beslut på mötet i april.  

f) Excel-redovisning av administrativa kassan enligt förslag 

Leif A. och Sune S. tar fram ett förslag till ett redovisningsprogram för den Administrativa kassan. Avsikten 
är att kunna använda redovisningsprogrammet för innevarande kalenderår (2012). 

g) Natascha Anderssons barnläger:  
Bidrag till Natascha Anderssons barnläger (LP). Leif har pratat med distriktskassören och det finns 
inga invändningar att donera till barnlägret. Styrelsen föreslår att vi bidrar med 2000 kr. Beslut på 
nästa månadsmöte. 

h) Diskussion av klubbaktiviteter: 
Loppis- ladans framtid diskuterades. Om klubben beslutar att avveckla loppis ladan är det styrelsens 
åsikt att vi bör ha en ny aktivitet som kan tillföra aktivitetskassan motsvarande intäkter. Leif försöker 
göra en sammanställning av nettointäkter från loppis- verksamheten under 5 år och redovisa en års-
medellintäkt. 

i) Övriga frågor: 

1) Uppdateringar av hemsidan; www.junsele.nu har ett inlägg om smyckesutdelningen på 
Nyårsaftonen och som sponsrades av Junsele Lions. Thomas L. representerade Lions. 

2) Nya medlemmar: Kallelse till månadsmötet den 11 januari skickas även till Ulla Ramne och 
Ambjörn Lindahl. 

3) Redovisning av sålda sagoböcker; Leif kontaktar Lennart A. för en uppdatering av hur många 
böcker som finns kvar. 

4) Verkställighet av tidigare beslut; Inbetalning av beslutade medlemsavgifter – 400 kr för 2011 
och 500 kr för 2012.                      

 
Vid datormusen/Sune S. 
 
 
Nästa styrelsemöte: Se inlagda datum för hela året på vår hemsida 


