
Anders Nordström 

Från: "Stig-Olof Danielsson" <s-o.danielsson@hotmail.com>
Datum: den 29 december 2015 19:52
Till: "Anders Nordström" <anders.nordstrom@hotmail.se>; "Leif Andersson" <leif.andersson@minmail.net>; 

"Leo Finnelä" <leo.finnila@solleftea.se>; "Stig Palmen" <stig.palmen@gmail.com>; "Sune Sandström" 
<sune_sandstrom@telia.com>; "Thomas Löfgren" <thomas.lofgren.mo@gmail.com>

Ämne: RE: Styrelsemöte den 29/12 18,00
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2015-12-29

Hej Anders
Förutom ordinarie punkter ska vi ta upp följande på medlemsmötet den 13 Januari

Info om bidragsäskande till målning på Gunillagården

Vill vi göra en Glasögon insamling, vart ha lådor och hur kan vi marknadsföra aktiviteten? 

Lionsdagen i Umeå 27 febr. förslag på att Lions Anders och Lena åker. Överlämnar check på 
200000 :-

Lion Stig berättar om freds affisch tävlingen

Lion Sune berättar om kommande Zon möte den 8/2, och Lions 100 års jubileum.

Förberedelser för "Storån river"  Flotten med övervakning.

Flottgissningslotter föreslås till 20 block x 20 lotter x 20 :- (400 lotter istället för 750) med något 
höjd omsättning.

Har vi beslut på nyårssmycken till nyfödda ? Styrelsen har prel. beslutat.

Inval av ny medlem ? Thomas meddelar Anders före den 5 Jan (innan kallelsen skickas)

Möte och Fest den 13 Febr.?

Hälsningar 
Stig-Olof

From: s-o.danielsson@hotmail.com
To: anders.nordstrom@hotmail.se; leif.andersson@minmail.net; leo.finnila@solleftea.se; 
stig.palmen@gmail.com; sune_sandstrom@telia.com; thomas.lofgren.mo@gmail.com
Subject: RE: Styrelsemöte den 29/12 18,00
Date: Mon, 28 Dec 2015 21:52:27 +0100

Ok Anders
Du och Leo uteblir, men vi går igenom det som behövs inför månadsmötet. Utanför ordinarie 
agenda är det väl främst nedan nämnda frågor som ska diskuteras, och  tackbrev från Natasja och 



SPF

Hälsningar 
Stig-Olof

From: anders.nordstrom@hotmail.se
To: s-o.danielsson@hotmail.com; leif.andersson@minmail.net; leo.finnila@solleftea.se; 
stig.palmen@gmail.com; sune_sandstrom@telia.com; thomas.lofgren.mo@gmail.com
Subject: Re: Styrelsemöte den 29/12 18,00
Date: Mon, 28 Dec 2015 20:56:17 +0100

Hej,

Jag måste tyvärr meddela att jag inte kan vara med på styrelsemötet denna gång. Imorgon har är 
enda tillfället jag har att träffa mina barn denna jul- och nyårshelg.
Om ni skickar mig anteckningar från mötet, datum och agenda för januari månadsmöte så 
publicerar jag dessa på vår hemsida.

Hälsningar,
Anders

From: Stig-Olof Danielsson
Sent: Wednesday, December 09, 2015 9:35 PM
To: Anders Nordström ; Leif Andersson ; Leo Finnelä ; Stig Palmen ; Sune Sandström ; Thomas Löfgren
Subject: RE: Styrelsemöte den 29/12 18,00

Hej

Jag ändrar datum till tisdag 29/12 och hoppas det passar alla

- Förfrågan om bidrag till Gunillagården för renovering av tavla med Junsele motiv.

- Anmäla deltagare till Lionsdagen i Umeå Lördag 27 febr.  Överlämna "Check" ? 
Anders och Lena anmäler intresse för att åka på Lionsdagen i Umeå. 

Styrelsen bör även bereda Elvys fråga/förslag om insamling av glasögon.

- Vi fyller på med mera alltefter det dyker upp

Hälsningar 
Stig-Olof

From: anders.nordstrom@hotmail.se
To: s-o.danielsson@hotmail.com; leif.andersson@minmail.net; leo.finnila@solleftea.se; 
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stig.palmen@gmail.com; s-o.danielsson@kramnet.se; sune_sandstrom@telia.com; 
thomas.lofgren.mo@gmail.com
Subject: Re: Styrelsemöte den 30/12 18,00
Date: Wed, 9 Dec 2015 21:12:18 +0100

Hej,

Jag kommer att vara hemma i Junsele mellandagarna men firar jul i Sundsvall och nyår i Stockholm.
Därför passar det inte mig med styrelsemöte kvällen den 30/12.

Jag och Lena anmäler intresse för att åka på Lionsdagen i Umeå. Jag har inte varit med något 
tidigare år.

Styrelsen bör även bereda Elvys fråga/förslag om insamling av glasögon.

Hälsningar,
Anders

From: Stig-Olof Danielsson
Sent: Wednesday, December 09, 2015 7:13 PM
To: Anders Nordström ; Leif Andersson ; Leo Finnelä ; Stig Palmen ; Stig-Olof ; Sune Sandström ; Thomas 
Löfgren
Subject: Styrelsemöte den 30/12 18,00

Hej
Börjar att fylla på några punkter på agendan för styrelsemötet

- Förfrågan om bidrag till Gunillagården för renovering av tavla med Junsele motiv.

- Anmäla deltagare till Lionsdagen i Umeå Lördag 27 febr.  Överlämna "Check" ?

- Vi fyller på med mera alltefter det dyker upp

Hälsningar 
Stig-Olof
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