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PROTOKOLL
Junsele Lions Club

Protokoll fört vid månadsmöte den 7 september 2011
1.

1

LP Sune S. hälsade alla välkomna till mötet i DHR-lokalen. Med anledning av att LP Anders
var frånvarande valdes Tomas till ordförande för dagens möte.

2. Uppropet visade att 10 var närvarande. Noterades att Lion; Anders, Stig-Olof, Arne, Evert,
Håkan, Johnny, Folke, Gunnar, Örian, Lars anmält frånvaro samt att även Lion Åke var
frånvarande. I samband med uppropet noterades hur länge närvarande medlemmar varit
medlemmar i Junsele Lions Club. Detta med anledning av inköp av Lion- års nålar.

3. Inga synpunkter anmäldes på föregående protokoll. Ärenden som inte avslutats skall föras till
”Restlistan” för bevakning.

4. Rapporter
IR/PR

Anders och Sune ordnar med afficiering av inbjudan till JLC-50 års
firande på Forum (vecka 37!).

Kassaförvaltaren

Lion Leif A redogjorde för genomförda transaktioner under perioden
samt behållningen i kassorna är:
aktivitetskassan 156 994 kr samt
administrativa kassan 4943 kr.
Alla transaktioner under föregående verksamhetsår kommer att
redovisas på ett EXCEL ark och Leif förbereder för revision av
föregående verksamhetsår.

Aktivitetskommittén

Tomas redogjorde för Lions försäljning av surströmmingsklämmor
(brutto ca 5500 kr) samt 3000 kr i intäkter på Gasolgrill -lotteriet.
Lions förbereder i samarbete med Sollefteå kommun (Åsa Westman)
att möblera 5 flyktinglägenheter i Junsele. Vecka 37 (tisdag kl.
11.00) är det upprop till samtliga, som har möjlighet att hjälpa till i
loppis- ladan. TV-apparater, utdragbara barnsängar, plafonder och
lampor efterlyses. Tomas samordnar flyttransporter till lägenheterna
under vecka 38 som kommer att ske med 2-bilar med släpvagnar och
minst 4 Lion gubbar. För flyttransporterna fakturerar vi Sollefteå
kommun 1000 kr/timme (Administrativa kassan).
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Medlemskommittén

Abbe Lindahl som besökte månadsmötet i juni har inte lämnat
besked om att bli medlem. Gunilla pratar med Ulla Ramne och tar
reda på om hon är intresserad av att bli medlem i Lions.

Hjälpkommittén

Lion Sven har intet att rapportera. Elvy och Sven följer också
flyktingmottagandet i Junsele och återkommer om speciella
hjälpbehov upptäcks.
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Festkommittén

Jubileumsfesten med anledning av 50-års firande av Junsele Lions
Club samordnas av styrelsen förstärkta med Gunilla, Elvy och
Lennart (ordförande i festkommittén). Ett önskemål att även anordna
en höstfest för JLC med ”respektive” framfördes och mötet gav
Lennart i uppdrag att presentera ett förslag för beslut på nästa
månadsmöte i oktober.

IT-kommittén

Lion Anders och Sune fortsätter som webb- redaktörer för hemsidan
under innevarande verksamhetsår. Förslag till nya kampanjer
efterlyses.

5. Arbetsordning under nästa verksamhetsår 2011-2012 - se hemsidan:
http://junselelionsclub.se/?page_id=10
Posten som vicepresident och IR/PR är vakant och arbetsuppgiften fördelas vid behov.

6. Styrelsens förslag till Nomineringskommitténs sammansättning enligt JLC nr. 4:
Anders (LP), Sune (S) samt Tomas föreslås att ingå i Nomineringskommittén för 2011-2012.
Beslut: Mötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

7. Förslag från organisationskommittén att anordna en jubileumsfest2:
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag att anordna en jubileumsfest JLC-50 år den 8
oktober 2011, kl.18.00 (Internationella Liondagen).
Elvy och Gunilla delar ut Inbjudan och följebrev till företag och föreningar i Junsele och
Anders samt Sune skickar inbjudan till Lionsklubbar i distrikt 101 N - under vecka 37. (se
även tidigare E-post i det här ärendet med förslag till följebrev etc.).
Lennart redogjorde för Forums förslag till meny. Varmrätten föll oss inte riktigt i smaken och
Lennart fick i uppdrag att höra om det finns bättre alternativ.

8. Rapport från upptaktsmötet i Sollefteå:
Olle Wikman- DG för innevarande verksamhetsår redogjorde för verksamhetsplan och mötet i
Seattle. Protokoll, Nyhetsbrev, Verksamhetsplant m.m. publiceras på distriktets hemsida;
http://www.lionsdistrikt101n.se/
Månadsprotokoll från klubbarnas månadsmöten skall skickas till Olle. Inom Zonen (Junsele
och Näsåker) finns aktivitets- medel (ca. 7500 kr) outnyttjade för Melvin& Jones utmärkelser.
Frågan behandlas på vårt nästa styrelsemöte.
Inbjudningar till vår jubileumsfest delades ut till deltagarna på upptaktsmötet.
9. Övriga Frågor
a) Sålda böcker ”Sagor och Sägner från Junsele”; ca. 40 st. 5 böcker reserveras för utdelning
vid speciella tillfällen (Lennart A.).
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med anledning av, att det återstår att utforma ett detaljerat program och säkerställa att inbjudningar har
skickats föreslås ett extra möte måndagen den 19 september kl. 18.00 i klubblokalen.
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b) Utdelning av Erik Nordiens musik- stipendium kommer att delas ut till 2 pristagare i
samband med jubileumsfirandet den 8 oktober. Pristagarna framträder med prov på sina
musikaliska färdigheter.
c) ICA Junsele3 avser att byta ut sin returburksautomat och önskade veta vår inställning till
en automat med en knapp där ”panten” tillfaller Röda Korset. Möte var enigt om att Lions
i Junsele önskade fortsätta samarbetet med ICA under nuvarande former dvs. med en Lionlåda för skänkta pantkvitton.
d) Ett sterbhus i Gulsele har erbjudit Lions att under kommande helg hämta möbler. Sven U.
samordnar (Elvy, Gunilla, Lennart ställer upp och Örian tillfrågas).

10. Avslutning

Festkommittén serverade köttbullar med sallad och lingon. Det smakade mycket bra!
Vid protokollet

Sune Sandström

P.S. Alla medlemmar i Junsele Lions Club påminns om att anmäla sitt deltagande (antal?) på
Jubileumsfesten senast den 26 september. D.S.
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Mötets ställningstagande har framförts till ICA (Jörgen) och han förklarade att han också vill fortsätta
samarbetet enligt vårt avtal dvs. han avstår från ”Knappen”.
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