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Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-10-22 

Närvarande: Thomas L, Sune S, Lars M och Anders N 

a) Rapport från samordningsmöte 15 okt angående julskyltning: Leo rapporterade via telefon. Nästa 
möte blir den 6 november kl 8.00 på Bageriet och då deltar Lars och Leif från Lions. 

b) Förändringar vad gäller kröning av Lucia samt framträdande: Luciakröningen blir lördagen den 1 
december kl 17.00 En preliminär planering för Lucia gjordes och Leif stämmer av med Evert och Siv: 

Kl 15.00 Lucia samlas i klubbloklen för ombyte 

kl 15.50 Avfärd från klubblokalen 

kl 16.10 Ankomst till ICA för Luciasång 

kl 17.00 Kröning av Lucia i kyrkan 

c) Aktivitetsplanering/tjänstgöringslista: Leo är klar med planeringen men har inte distribuerat 
tjänstgöringslistan än. 

d) Medlemsvärvning: På förslag att bearbetas är Annika Söderlind, Jejja Nyhlen och Bert Stenmark. 
Lars har även frågat Leif Eliasson och Sune Larsson om dom kan tänkas återvända till Lions. 

e) Utformning av ”Roll Ups”: Styrelsen förslår att 2 st anskaffas. En med texten ”Junsele Lions stöder 
cancerforskningen” och en med texten ”Junsele Lions hjälper sjuka och nödlidande barn”. www-
adress till vår hemsida bör finnas med. Anders kontaktar Pierre Högdahl LC Sundsbruk (e-post: 
pierre@vinylfabriken.nu, tel: 070-6573075 ) för förslag på layout. 

f) Transfer av Gunilla Tjernberg: Gunilla är medlem i Sollentuna LC men har betalt medlemsavgiften 
för hela året i Junsele LC, vilket återstår att reglera klubbarna mellan. 

 
g) Missad inbjudan till suströmmingsfesten: Tyvärr hade inbjudan till surströmmingsfesten inte gått ut 

till Kristina och Margita. Anders överlämnar lämplig gåva som en försoningsgest. 

h) Nytt datum för zonmöte 29/10 i Sollefteå: Lars och Leif åker från Junsele och Anders ansluter i 
Sollefteå. 

i) Nästa månadsmöte 7/11: Thomas är frånvarande och Lars träder in som president. 

j) Nästa styrelsemöte: 27 november kl 18.00 

k) Övriga frågor: 

1) Leif undersöker vad det skulle kosta klubben att skaffa  Bankgiro. 

2) Påminnelse om gåva till Byalagsforum för genomförande av nyårsfirande: Månadsmötet i juni 
beslutade att skänka 5.000 kr för inköp av halssmycken till under året födda. 

 
 
Anteckningar förda av Anders N  


