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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2012-01-25 

Närvarande: Anders N, Leif A, Thomas L, Sune S 

a) Föregående protokoll 2011-01-04: Protokollet godkändes.  

b) Utdelning av Melvin Jones till Jörgen Montan: 
Anders har avtalat med Jörgen att han kommer till vårt månadsmöte (Bowlinghallen) den 1 februari. 
S. S. överlämnar en Kallelse och ber Elvy ordna med en blombukett som LP skall överlämna i 
samband med att Jörgen får diplomet och en skriftlig motivering.  

c) Val av LP, S m.fl. befattningar inför nästa verksamhetsår:  
 Ett första utkast till Arbetsfördelning diskuterades. Nästa steg är att valberedningen kontaktar 

föreslagna kommittéordföranden under nästa månadsmöte och presenterar därefter en Arbetsordning 
för beslut på månadsmötet den 7 mars. 

f) Excel-redovisning av den Administrativa och Aktivitets- kassan: 
Leif A. kontaktar Leo F. för redovisning av bar- kassan. Redovisning av kassorna skall om möjligt 
göras innan månadsmötet så att Excell arken kan bifogas dagordningen för månadsmötet. Leif 
redovisar vilka som har betalt medlemsavgifterna (400 kr) för 2011. 

g) Folke Johnssons begravning:  
Leif A. har gjort en insättning av 2500 kr till Eine Styfs Minnesfond. 

h) Diskussion av klubbaktiviteter: 
Thomas planerar för en första Loppis under Påskhelgen (7 april). Efteråt görs en ny utsortering och 
städning. Finns behov ordnas med ytterligare en loppis under semesterperioden. 

i) Övriga frågor: 

1) Uppdateringar av hemsidan; ett inlägg om smyckes utdelningen på Forum till nyfödda i Junsele 
har förberetts. Anders publicerar annonsen på hemsidan. En A4 affisch med de två senaste 
annonserna på vår hemsida anslås vid pantmaskinen på ICA. (Sune S.) 

2) En intagningsceremoni: för två nya medlemmar planeras till månadsmötet den 1 februari. 
(Gunnar C.)    

3) Redovisning av sålda sagoböcker; Leif A undersöker hur många böcker som finns kvar. 
4) Skoterutflykt: Förslag till månadsmötet 17/18 mars om isläget tillåter. Utflyktsmål?  
5) Verkställighet av tidigare beslut; Månadsmötet den 1 februari hålls på Bowlinghallen enl. 

preliminärt schema; 18.00 – 19.00 Månadsmöte, 19.00  – 20.00 Bowling 4 lagx4 Lejon. 
Uppdelning i lag sker genom lottning (ban- hyran fördelas på 16 lotter). 20.00  – Gemensam 
måltid. 

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


