
Protokoll styrelsemöte LionsClub Junsele onsdag 29/3 2017 
 
 * Månadsmöte 5 april  - beslut i sedvanlig ordning 
 
* Bemanning/Arbetsfördelning kommande Lionår 17-18, beslöt att lägga fram det förslag Stig 
gjort med lite ändringar – förslaget tas upp på månadsmötet efter att vissa sonderingar gjorts 
 
*  Flotten och  Storån River – Vi hade fyra Lion som vi ej visste hur försäljning gått för och 
under mötet fick vi reda på genom SMS och tel.samtal hur det låg till. Ett block var ej utdelat 
och det såldes under mötet så endast två lotter återstod. Bra om alla lotter säljs denna vecka. 
 
* Lion 100 År,  -  aktiviteter – inköp Darttavla – Darttavlan hade gått ur sortimentet där Leif 
          skulle söka. Han får söka vidare på nätet. 
 - holkar – holktillverkning/lotterier – Sune har 10 holkar klara, Stig ska göra 
 upphängningskrokarna klara för dessa och de ska reserveras till Liondagen den 
 6/5 
 - info om det vi gör under ett Lionår – vi diskuterade att få en enkel info 
 utifrån det cirkeldiagram vi har i A2-format, kanske Anders N har möjlighet till 
 kopiering. 
    - söka bidrag  - beslöt att söka vidare om att söka bidrag för att ordna 
 simundervisning för invandrarbarn 

 - Beslöt att Stig, Sune och Leif organiserar upp Liondagen 

 

*  Medverkan vid Junsele Marknad -Beslöt föreslå månadsmötet att vi medverkar vid Junsele 
marknad 
 
*  Minneslunden – Stig informerade att han fått förslag från Örjan Gradin om att två finare 
parkbänkar införskaffas. Vi tror att Lion Ingvar W kan ta fram förslag.   
 

* Cykellotteriet – Beslöt att Leif gör klart detta, Han har pratat om elcykeln med Patrik Bygg 
 
* Simkunskap – invandrarbarn, Leo-Gunnar – Leo har tagit upp detta på skolan och det är ca 
10-12 barn som behöver detta. Vi kanske kan göra upp ett bättre pris med Junsele IF- Stig tar 
kontakten 
 
 * Erik Nordiens stipendiefond - Vi beslöt att fråga Elvy om hon kan gå in i detta nu när Sven 
U ej finns bland oss längre. 
 
* Distriktsmötet på Hallsta – Sune åker och kanske Anders N 
 
*  Övriga frågor 

a) beslöt föreslå att bidra med 5000 kr till Hjältarnas hus i direkt närhet till 
Universitetssjukhuset, för svårt sjuka barn med familjer att bo i när barnen behandlas där. 

b)Vi beslöt beställa 10 handböcker 

c) Blanketten om informationsinsamling som kommit har Leif svarat på 

d Diskuterade Swisch och at flera klubbar får det gratis av banker. Leif ska höra med Lion 
Långström i Långsele 

e) Vi drog vinsterna i Anders N:s holklotteri, det blev nr 82 och 83, vilka var Rune Nordström 
och en kvinna som jag tror heter Mariia Mähler 

 


