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 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2012-04-181 

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

a) Föregående protokoll 2011-03-28: Protokollet godkändes.  

b) Excel-redovisning av den Administrativa och Aktivitets- kassan: Redovisningarna för mars har arkiverats på 
hemsidan under ”Styrelsemöten”. Redovisningarna diskuteras i styrelsen med en månads förskjutning dvs. på 
nästa styrelsemöte i slutet av maj skall vi vara förberedda att diskutera redovisningarna för april. 

c) Medlemsvärvning: Några namn är aktuella att bjuda in till ett månadsmöte däribland ett par kvinnliga 
kandidater. Styrelsen stödjer inriktningen att försöka värva fler kvinnor till klubben. Gunnar rapporterar resultatet 
av sina kontakter på månadsmötet i maj. 

d) Anbud på kvarvarande loppisprylar; Thomas rapporterade att Jeja lämnat ett bud på 1000 kr. Bestämdes att 
Rune och jag (sekr.) skall besöka loppisförrådet för att se hur mycket som finns kvar efter loppmarknaden på 
påskaftonen. Den som köper lagret skall tömma förrådet helt på kvarvarande saker. Någon från Lions bör närvara 
och behålla sådant som inte tillhör loppislagret. Beslutet att sälja ut hela lagret skall fattas vid nästa månadsmöte 
den 2 maj.  

e) Kostnader för boende på patienthotell: Under våren kommer styrelsen att via hemsidorna för respektive 
patienthotell och landsting inhämta information om villkor och kostnader för att bo på ett patienthotell i det egna 
länet men också på t ex ett patienthotell på ett regionsjukhus i ett annat landsting t ex i Umeå. Resultatet redovisa 
på ett styrelsemöte under hösten och om det visar sig att avgifterna är ett problem så kommer frågan att tas upp 
som ett förslag till en gemensam Zon- aktivitet.  

f) Tältkampanjen: Anders och Sune diskuterar med några deltagare på Distriktsmötet i Ånge den 21 april vad 
tälten kostar och vad andra klubbar tänker göra. Frågan återkommer som en punkt på Dagordningen för 
månadsmötet den 2 maj. 

f) Medverkan i Distriktsmötet i Ånge den 21 april 
Anmälningstiden gick ut den 13 april. Inga medlemmar hade anmält intresse att delta efter att Anders skickade ut 
en intresseförfrågan till samtliga medlemmar i Junsele LC. Efter anmälningstidens utgång bestämde Anders och 
Sune att delta och att själva stå för reskostnader och måltider. 

h) Barnens Träd; Anders redovisar på månadsmötet den 2 maj vilka förutsättningar som gäller om man vill stödja 
kampanjen ”Barnens rätt i samhället”. Med tanke på att det normalt är kommuner som stödjer kampanjen är det 
tänkbart att detta kan bli en gemensam Zon- aktivitet. 

i) Övriga frågor: 

1) Thomas rapporterade från mötet i den 10 april hos ”Bed & Breakfast” med företagarnas Samrådsgrupp; 
Förutom Thomas och Leo var deltagande obefintligt från företagarnas sida. Nästa möte är den 3 maj. Thomas 
deltar och bevakar frågor som berör Lions intressen t ex Lions lucia. 

2) Utflykt till Södra Berget den 5 maj; Eftersom endast tre (3) NEJ- svar och inget JA -svar har inkommit läggs 
detta till handlingarna dvs. var och en gör sina egna utflykter. 

3) Nya projekt: Punkten kvarstår sedan föregående möte; ”Thomas och Sune undersöker med Jörgen (ICA) om 
vi kan byta ut nuvarande anslag mot en elektronisk anslagstavla”. 

4) IT- Redaktionen: har haft ett möte för att förbereda Ambjörn för sin uppgift som Webbredaktör. 
Instruktionen för hemsidans underhåll reviderades (se bilaga2) och några återkommande arbetsuppgifter, t ex 
M-rapporteringen varje månad har delegerats. IT- Redaktionen utgör en underavdelning till IR/PR. 

 
Vid datormusen/Sune S. 

                                                            

1 Nästa styrelsemöte: Se inlagda datum för hela året på vår hemsida 
2 Bilaga JLC 3:2 Underhåll av hemsidan 
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Lokal arbetsordning och Instruktion 
 
Rubrik: Underhåll av Junsele Lions Clubs Hemsida 
 
IR/PR (IT – Redaktionen ingår under IR/PR) 
Kommitté  
 
Sune Sandström 
Ordförande  
 
Bilaga ”Lion privacy-policy-print” ; (se länk för senaste version) 
http://lionsclubs.org/SW/privacy-policy.php  2011-2012/2012-2013 
Bilaga    Verksamhetsår 
 
Anders Nordström   2012-04-18 
President Beslut enligt protokoll - Styrelsen 
 
En instruktion är en beskrivning, skriftlig eller muntlig, vars syfte är att med så få ord som möjligt och så 
tydligt som möjligt beskriva hur man utför någonting  
 
1. Inledning: 
Hemsidan http://junselelionsclub.se/ är sedan november 2010 tillgänglig på nätet. Den riktar sig både mot 
allmänheten och till medlemmarna i Junsele Lions Club. Dokument, protokoll m.m. som är avsedda enbart 
för medlemmar i Junsele Lions Club är skyddade med ett lösenord som byts ut med jämna intervaller. 
Medlemmarna i IT-redaktionen har till uppgift att hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information om 
den verksamhet som Junsele Lions Clubs bedriver. 
 
2. Beskrivning 
IT-redaktionen ordförande fungerar som webbredaktör med uppgift att sköta uppdatering och underhållet 
av hemsidan i samarbete med övriga redaktionsmedlemmar (se IR/PR). Redaktionsmedlemmarna träffas 
regelbundet för att diskuterar och fördela redaktionella uppgifter. IT redaktionen skall följa utvecklingen av 
Lions webbplatser, både vad det gäller innehåll och ny teknik, för att tidigt förutse behov av ändringar av 
den egna hemsidan. 
 
3. Arbetsordning/Instruktion 
1. Hemsidan uppdateras med information som tagits fram och stöds av IT - redaktionen och är förankrad 

i Lions-SE IT - Policy (se länk för senaste version) av Bilaga 1 ”Lion privacy-policy-print”. 
2. Redaktionella förslag, som inte antas av IT-redaktionen, kan på begäran av en medlem hänvisas till 

styrelsen för prövning. 
3. Månadsmötet kan efter beslut uppdra till IT-redaktionen att utforma och uppdatera hemsidan med ny 

information. 
4. IT-redaktionen skall ta hjälp av övriga medlemmar i klubben för utveckling av hemsidan. 
5. Det skall alltid finnas minst två (2) medlemmar; klubbens webbredaktör samt ytterligare en medlem, 

(förslagsvis sekreteraren), som skall behärska det verktyg som används för att göra ändringar på 
hemsidan. 


