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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2011-11-30 

Närvarande: Anders N, Leif A, Thomas L, Gunnar C samt Sune S (samtliga ).  

a) Föregående protokoll 2011-11-20: Protokollet godkändes.  

b) Aktivitetsplan för hösten 2011: 
Nytt tjänstgöringsschema har skickats ut separat för ytterligare 6 Skinklotterier under 6 dagar i 
december. Säljs lotterna slut redan under första passet varje dag kan en ny skinka lottas ut. Totalt 
sponsrar ICA 7 skinkor vilket betyder att om Lions lottar ut fler än 7 skinkor får vi köpa extra skinkor.  

c) Skriftlig motivering för utdelning av Melvin Jones till Jörgen Montan:                                         
Ansökan har skickats till USA. LP formulerar en skriftlig motivering och delar ut diplomet i samband 
med Lions Julgransplundring i januari om alla förutsättningar är uppfyllda. 

d) Förslag: Julklappar till flyktingfamiljerna:  
Styrelsens förslag till Månadsmötet är att Lions uppvaktar flyktingfamiljerna med fruktkorgar till julen. 
Hjälpkommittén gör i ordning fem (5) korgar a´ ca 400–500 kr. Om det är möjligt bör vi undvika inköp 
av spånkorgar och i stället ordna med klädda kartonger – allt för att pengarna skall användas till inköp 
av frukt. I de korgar som delas ut till barnfamiljer lägger vi också dit ”Tyglejon” till alla barn under 10 år 
(?).  

e) Val av LP, S m.fl. befattningar inom LC Junsele för 2012-2013. 
  Thomas sonderar en möjlig Lion president för nästa verksamhetsår.  
Förberedande diskussion; inför valet av medlemmar till kommittéuppdrag, LP samt Sekreterare för nästa 
verksamhetsår, önskar styrelsen och valberedningen få veta klubbmedlemmarnas åsikter om olika aktiviteter 
och speciellt om loppis‐ ladans framtid. 

f) Excel-redovisning av administrativa kassan enligt förslag 

Leif A. och Sune S. tar fram ett förslag till ett redovisningsprogram för den Administrativa kassan. (Jämför med 
Excel arket för aktivitetskassan). Debet/Kredit och Saldo för varje kostnad/intäkt redovisas för varje månad 
under verksamhetsåret. Avsikten med en strukturerad redovisning är att kunna överblicka och därmed kunna 
styra hur kassan påverkas av olika arrangemang. 

g) Natascha Anderssons barnläger:  
Bidrag till Natascha Anderssons barnläger. Begäran behandlas på nästa månadsmöte (föredragande 
LP Anders) 

h) Inbjudan till dialog om Överenskommelsen, 6 december Härnösand– 
www.overenskommelsen.se  Styrelsen bedömer att ingen kan ställa upp med kort varsel och delta från 
Junsele LC. Vi räknar med att andra Lionsklubbar i distriktet kommer att delta och att vi så 
småningom får rapporter från dem. 
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i) Övriga frågor: 

1) Uppdateringar av hemsidan; Bilder av Årets Lucia och bidrag till Ungdomsgården & Bowling  
2) Års medlemsnålar; Delas ut i samband med uppropet på nästa månadsmöte. Sven U. uppvaktar 

efter månadsmötet Folke Johnsson med ett 50- års märke.  
3) Rapport från zon- mötet ; VZO för 2012 från LC Junsele enligt ZO´s förfrågan. Besked före 

årsskiftet. 
4) Verkställighet av tidigare beslut; Världens barn, 5000 kr (Leif A meddelar distriktskassören), 

Gunillagården ,4000 kr – betalas ut innan jul (Leif A.), Byalaget Forum, 4000 kr betalas ut innan 
jul (Leif A.), Ungdomsgården och Bowling hallen är OK. Lars-Gunnar kontaktar Leif A. när det är 
dags att betala ut Lådbidraget 2500 kr. 

5) Flyktinglägenheterna; Thomas L. återkommer med en slutrapport. 4/5 av den uppgjorda 
betalningen för Lions åtagande har betalats in på konto. 

6) Julgransplundring i januari 2012; Förslag från Festkommittén innan jul. 
7) Medlemsavgifter till Junsele LC; Styrelsens förslag är att månadsmötet fastställer 400 

kr/medlem för 2011 och 500 kr/medlem för 2012. 
8) Redovisning av sagoböckerna; Antalet osålda böcker inventeras och stäms av med antalet sålda 

böcker. 
9) Inbjudan till nästa månadsmöte; Ulla Ramne och Ambjörn Lindahl inbjuds att delta på möte 

med förhoppningen att dem avser att söka medlemskap i Junsele LC.                         
 
Vid datormusen/Sune S. 
 
 
Nästa styrelsemöte: Se inlagda datum för hela året på vår hemsida 


