
Protokoll Styrelsemöte  Lions Club Junsele onsdag 29/11 2017 

 
  
 
* Månadsmöte 6 december ? - Hålls i sedvanlig ordning och vi föreslår ”Litet Julbord” som 
mat. Stig tar kontakt med Christer L 
 

* Zonmöte 4 december kl 19 i Sollefteå – Stig har anmält Sune S, Leif A och sig själv till detta 
 

*  Aktivitetskommittén  ; Lucia – kortege – kröning , Skyltlördag – Skinklotteri – granar -etc. - 

Lucia kortegen sker 16.00 genom byn, Leo har ordnat med färdmedel som tidigare, Birgit A 
har hand om Lucia med tärnor och Stig-Olof är med och ordnar med bl.a. facklor etc. Någon 
fler borde vara med ! Inför skyltlördag ordnar Leo och Peter med försäljningsstånd och det 
som ska till med värmeplatta, glögg, ved, vedkorg, gran med belysning, något att stå på, etc. 
Tjänstgöringslistan är klar sedan tidigare. Leo, Inger och Leif gör i ordning gottpåsar till alla 
barn. Luciakröning sker i kyrkan kl 18 med efterföljande aktiviteter av damerna i 
församlingshemmet. Stig sköter kröningen med hjälp av Birgit & Sif och Elsie & Karin. 
Granar kommer att finnas för försäljning, några är redan levererade. 
 
*   Bokning av plats på Julmarknaden 2/12 – En person har hört sig för om en marknadsplats 
för att marknadsföra två utomhuskaminer. Stig kontaktar Jejja eftersom vi inte administrerar 
skyltlördagen. 
 
*  Program i kyrkan vid Luciakröningen – Stig har kontaktat Jennyann om programmet i 
kyrkan och pratat med Birgit så allt är klart 
 

*  Luciaprogram – besök etc. - Birgit A har förberett det mesta och vi tar upp detta på 
månadsmötet och bestämmer vilka som ska skjutsa 
 

*   Natashas barnläger 2018 – bBeslöt att föreslå månadsmötet att skänka 2000 kr. 
 
*  Fredsaffischtävlingen – Stig och Inger har tillsammans med bildläraren gjort sitt juryjobb 
och vinnande förslag är inskickat. Stig har ordnat med att diplomen kommer att vara klara 
och blommor beställda när han utdelar priserna den 8/12 kl. 10:05 på skolans Nobeldag 

 
*  Sammanslagning 101 N och 101 P – informeras om detta på månadsmötet 
 
*  Övriga frågor –  Stig informerade att Medlemskommittens ordf. Magnus T har två nya 
 medlemmar på gång och kanske båda kan komma på besök på månadsmötet. 
 - En inbjudan till 70-årsfest för Lions i Stockholm finns, tas på månadsmötet 
 - DG Ahle Lind vill ha in revisions- och verksamhetsberättelse från klubben 
 
 

 
 
 /Stig Palmén     


