
Anteckningar från styrelsemöte 27 september 2017 

Närvarande: Sune Sandström, Leif Andersson, Stig-Olof Danielsson, Leo Finnilä, Inger Eriksson och 

Anders Nordström 

• Nästa månadsmöte fredag 6 oktober kl 18:00 och kl 19:00 Surströmming med respektive och 

inbjudna Kuvertpris 100 kr. Anmälan till Christer L. 

 

• Zonmöte 2/10 kl 19:00 Fäbodammen i Näsåker 

Inger, Sune och Leif åker. 

 

• Intag av Torbjörn Sennström den 6 oktober. Enligt uppgift kommer Torbjörn till mötet. 

 

• Flotten & Parkbänkar & Handelsbanksklockan 

Flotten är upptagen och i förrådet. 

Parkbänkarna ska ställas in i förrådet under vintern. 

Stefan Stolt har önskemål om att Handelsbanksklockan ska vara kvar på väggen. 

Minneslunden i Näsåker är fin enligt Inger som har varit där på besök. Planer finns på att göra 

något åt minneslunden i Junsele. 

 

• Höjning av avgift för mat & dryck 

Avgiften för mat är höjd till 100 kr. Ingen ändring av priset för dryck. 

 

• Försäkringar vid jobb 

Leif kollar om det finns. 

 

• Lions tält uthyrs gratis till Röda korset den 29/9 – Uppsättningshjälp? 

Om vädret är bra behövs sannolikt inget tält. Loppis utanför ICA kl 15. Förberedelser startar 

kl 13. Mona Jakobsson ansvarig. Stig tar kontakt med Mona J. Magnus T hjälper till med tältet 

om det behövs. 

 

• Roger Westin möbler från hans mors lägenhet? 

Vi hänvisar vidare till Jejja och/eller Röåns skytteklubb. 

 

• Uthyrning av Marknadsbord och Tält, koll med Roger J. 

Vi har fått tillbaka tältet. Uthyrt 3 dagar á 500 kr. 

Marknadsbordet blev aldrig uthyrt.  

 

• Lion 100 år söndag 8 oktober – ska vi göra någon aktivitet 

Kort framförhållning för att arrangera något. 

 

• Erik Nordiens stipendiefond – Sune/distrikt Elvy 

Sammanslagning med Distriktet Kulturpris fick inget gehör.  

 

• Registrerings av Lionsmedlemmar - tredje land utanför EU – Anders N 

Nya medlemmar måste ge sin tillåtelse att personuppgifter lagras av Lions i USA. 

 

• Fredsaffischtävling på skolan igen? Beställning senast 1 oktober 



Skolan är positiv till aktiviteter. Stig håller kontakten med bildläraren. Anders beställer 

materialet till Stig Palmen, Gärdesvägen 8. 

 

• Distriktets rekommenderade insamlingsmål 2017-18 

Uppgår till 410 kr per medlem. 

 

• Övriga frågor: 

− Påminnelse om medlemsavgift 2018 betalas senast sista december. 

− Värdens barn – gåva? Frågan tas upp till diskussion på zonmötet. Förslag till 

månadsmötet? 

− Flera katastrofer har inträffat jordbävningar och orkaner. Hjälpbehovet är stort runt om i 

världen. 

 

Anders Nordström 

Sekreterare 

 


