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 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2012-05-231 

Närvarande: Anders N, Thomas L, Leif A, Sune S 

a) Föregående protokoll 2012-04- 18  : Protokollet godkändes.  

b) Excel-redovisning av den Administrativa och Aktivitets- kassan: Redovisningarna för april har arkiverats på 
hemsidan under ”Styrelsemöten”. Formulärens utformning diskuterades och kommer att anpassas enligt Leifs 
önskemål. 

c) Medlemsvärvning: Thomas rapporterade att Pia Norman har uttryckt intresse att bli medlem. Hon kommer att 
bjudas in till något av höstens månadsmöten.  

d) Städning och fortsatt hyra hos J. Gradin; Städning är planerad till den 24 maj. Thomas har skickat ut en 
påminnelse. När alt som skall vara kvar har samlats på ett ställe avtalar Thomas om ett pris och rapporterar på 
nästa månadsmöte. 

e) Tältkampanjen: Ett tält kostar 5500 kr. Styrelsens förslag är att vi bidrar med 2 st. tält. Beslut tas på 
nästa månadsmöte. 

f) Konstrundan i Junsele 29-30 juni; Lions uppgift blir att blåsa och sätta upp ballonger. Kontakt med Annicka 
Söderlind bör tas några veckor innan (Thomas). 

g) Junsele marknad den 10-11 juli; Placeringen av Lions marknadsstånd diskuterades men inget förslag om att 
försöka byta till ett mer centralt läge längs Storgatan kommer att utredas inför nästa månadsmöte. Gatuprataren 
med lämpligt anslag och pilar bör placeras på Storgatan. 

h) Röda Fjädern; Insamlingen är till förmån för Barndiabetesfonden. Styrelsen föreslår att vi försöker placera ut 
tre (3) insamlingsbössor (OKQ8, Margita och HB) och skålar med märken a´ 10 kr samt skyltar att Lions skänker 
lika mycket som samlas in i bössorna. Förslag och beslut på nästa månadsmöte. 

j) Övriga frågor: 

1) Företagarmötet 3 maj; Thomas rapporterade från mötet att det finns några nya idéer betr. en procession på 
lördagseftermiddag med lucia upp till kyrkan där kröningen sker som vanligt med efterföljande samkväm i 
församlingshemmet. Thomas återkommer med ett förslag till hösten. 

 
2) Nya projekt: Punkten kvarstår sedan föregående möte; ”Thomas och Sune undersöker med Jörgen (ICA) om 

vi kan byta ut nuvarande anslag mot en elektronisk anslagstavla”. Nytt förslag att ett 6-mannalag från 
Junsele Lions i höst utmanar ungdomsgården i Bowling och senare i skytte när simulatorn är tillgänglig. 

 
3) Vårfesten den 2 juni; Månadsmötet börjar kl. 17.00 och avslutas senast kl. 18.00. 

 
4) IR/PR- IT Redaktionen: Annonsering inför Junsele Marknad skall förberedas 

5) Lokala Rådet; Thomas har deltagit på ett möte med anledning av det traditionella Nyårsfirande med 
utdelning av ”Barkspaddan” och av halssmycken till nyfödda i Junsele församling. Ekonomin för 
arrangemangen på nyårsafton är pressad. Totalt har man ca 10000 kr. Kommunen bidrar endast till 
annonseringen. Hembygdsgården brukar skänka 1000 kr och Lions bidrog förra året med 4000 kr. Styrelsen 
föreslår att vi för i år skänker 5000 kr till Lokala Rådet. Beslut på nästa månadsmöte. 

 
6) Festkommittén 2012-2013; Med anledning av att Thomas tillträder som LP fattas det en medlem i 

Festkommittén. Gunnar får försöka hitta en intresserad ersättare på nästa månadsmöte. 
 
 
Vid datormusen/Sune S. 

                                                             

1 Nästa styrelsemöte: Se inlagda datum för på vår hemsida 


