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Protokoll fört vid Styrelsemötet den 27 januari 2011 
Håkan R, Ingvar W. och Anders N. hade lämnat återbud. 

a) Inga synpunkter anmäldes på protokollen från föregående styrelsemöte och 
månadsmöte.  

b) Aktiviteter för kommande halvår diskuterades bl.a. en ”vårloppis” under påskhelgen 
samt ett lotteri med en prissumma av halva ”båtlotteriet” dvs. max ca. 17 500 kr. Som 
exempel på tänkbara priser nämndes; presentkort på en resa, åkgräsklippare samt 
snöslunga. Ytterligare förslag på priser förväntas under kommande månadsmöte den 2 
februari.  

Ett lotteri bör vara igång senast när vi ordnar en ”vårloppis”. Lägesrapport ”Storån 
river” och iordningställande av flotten tas upp på nästa månadsmöte. 

c) Beslut om bidrag till sjukhuset i Tanzania1, 20.000 kr fattas vid nästa månadsmöte. 

d) Leif A. granskar Distriktets - 101-N verksamhetsplan och redovisar ett förslag till 
bidrag från Junsele Lions Club på månadsmötet. 

e) Sune L. rapporterade att anmälningarna till Vinterfesten gått trögt samt att ingen av de 
inbjudningar som vi hade skickat ut till presumtiva medlemmar hade tackat ja vid 
anmälningstidens utgång. Totalt hade 23 deltagare anmälts per den 27 januari och 
Vinterfesten genomförs trots allt som planerat. Sune L. återkommer till arrangemang 
för en skoterutflykt under mars månad. 

f) Bifogad Lista ”Värvning av nya medlemmar” (http://junselelionsclub.se/wp-
content/uploads/2010/11/Bilaga-Nya-medlemmar.doc) har uppdaterats. Jag ber Leif E. 
byta ut den lista som finns på hemsidan. 

g) Beträffande lagring av foton av medlemmar på hemsidan framfördes synpunkter som 
kommer att försvåra att ha ett uppdaterat fotoalbum för medlemmar på hemsidan. IT 
redaktionen får återkomma med ett förslag på hur foton skall hanteras. IT 
Redaktionens träffas torsdagen den 3 februari (dagens möte var inställt). 

h) Diverse frågor: 

 Förslag till lokala arbetsinstruktioner för ”Skinklotteriet” och 
”Luciaomröstningen” bifogas dagordningen för nästa månadsmöte för beslut. 
Medlemmarna uppmanas att komma med förslag till ytterligare instruktioner 
för aktiviteter där man anser att det finns ett behov. 

 Idéer och projekt som rör ungdomsverksamheten i Junsele och som Lions kan 
bidra till att förverkliga under 2011 skall beskrivas för ett kommande 

                                                           
1 På vår hemsida http://junselelionsclub.se/?page_id=441 finns detaljerad information om sjukhuset under 
länken ”Annual Report”. 
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styrelsemöte. LP har deltagit i några inledande möten med representanter för 
Leader, Hembygdsföreningen, Medborgarkontoret, och företagare i Junsele 
med syfte att få till stånd tryckning av en bok ”Gamla och Nya Sagor från 
Junsele”. Leader har bekostat ett manus av en känd barnboksförfattare som 
dem överlåter till dem organisationer som är beredda att gå vidare med 
projektet. 

 Sid L. Scruggs upprop om att Lions under april 2011 skall ordna en 
servicekampanj i samband med firande av den internationella ”Earth Day” har 
tyvärr kommit så sent och det inte finns så mycket tid att planera för en lokal 
aktivitet. Ett förslag som vi diskuterade var att ordna en tävling bland 
skolbarnen i Junsele t ex med 9 olika årsklasser och priser. Tema: Vad skulle 
du göra för att förbättra miljön för oss som bor i Junsele? Förslaget diskuteras 
med Gunnar C. 

 Övriga frågor 

o En Restlista: Uppföljning av beslutade ärenden för verksamhetsåret 
2010-2011 (se bilaga) kommer att uppdateras och bifogas protokollen 
från kommande månadsmöten. Evert L. hade innan mötet lämnat en 
utskrift från det svar han fått från Molli Toys med anledning av att 
han beställde tyglejon. Priset 29 kr är exklusive moms. Dessutom är 
det endast möjligt att få texten ”Junsele Lions Club” om man 
beställer minst 360 st. Eftersom också andra Lion klubbar beställer 
tyglejon kommer vi att kunna beställa tyglejon med etiketten ”Lions 
Club”. Leverans kan ske till maj 2011. Evert L. ombeds fullfölja 
beställningen av 30 st tyglejon enligt dem förutsättningar som gäller. 

o Nästa styrelsemöte är den 24 februari 2011 

 
 

Vid protokollet  

Sune Sandström - LP 
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  2011-01-28 
 Bilaga till protokoll från månadsmötet  

Värvning av nya medlemmar till Junsele Lions Club: 
 
Rad 
nr: 

Föreslagna: Tillfrågad 
av: 

Avböjt: Återkommer Pryar/ 
datum 

Anmärkning
/fadder 

1 Brodin   Bertil Ingvar X    
2 Henriksson  Ulf Ingvar X    
3 Selin  Peter Anders X    
4 Magnusson  Mats Lars ? X   
5 Kristoffersson Tommy  Rune X    
6 Eriksson  Mats Ingvar X    
7 Grön  Alf Thomas     
8 Harrysson Robert Sune S.     
9 Jonasson Hasse Sune S. X    
10 Eriksson  Sören Ingvar ? X   
11 Stenmark  Anders Gunnar X    
12 Anander  Mikael Sune S.  X   
13 Öberg  Henrik Leif E. X    
14 Ahlenhed  Göran Ingvar  X   
15 Moström  Jonas Ingvar X    
16 Gunnar Edin Sune S. X    
17 Andreas Lodesjö Ingvar     
18 Magnus Nilsson Ingvar     
19 Stefan Tågestad Sune S.     
       
       
       
       
       
       

 



  Skapat av Sune Sandström 2011-01-28 

 
 
Restlista: 
 
Uppföljning av beslutade ärenden: Verksamhetsåret 2010-2011  
Pos. Månadsm. 

Datum 
Para.
No: 

Ärende Ansvarig Ursprungl. 
Datum 

Genomfört 
Datum 

01 2010-06-02 11a 
 

11b 

Iordningställande av parkbänkar 
 
Offert på grill 

Alla? 
 

Tomas L. 

4 kv. 2010(?) 
 
3 kv. 2010(?) 

? 

1 2010-09-02 9 Lions utskick till medlemmarna2 Anders. N 4 kv. 2010 ? 
2 2010-10-06 7 Gåva till Världens Barn-5000 kr Leif. A 4 kv. 2011 2010-10-20 OK 
3 2010-11-03  -    
4 2010-12-01 7a 

 
7b 

Nomineringar till Erik Nordiens fond. 
 
Förslag från Linnea Stenklyft till 
gemensamma ungdomssatsningar 

Sven U. 
 
Sune S. 

Senast 11.05.01 
 
1 kv. 2011 

 

5 2011-01-12 6 
 

8 
 

Aktivit 

Gåva - Barndiabetesfonden – 5000 kr 
 
Beställning av tyglejon 
 
2 st. Eldfat skall förses med ben 
 
Ny flotte för Storån 

Leif A. 
 
Evert L. 
 
Evert L. 
 
Erik E. 

1 kv. 2011 
 
1 kv. 2011 
 
1 kv. 2011 
 
2011-03-01 

2011-01-27 OK 
 
 
 

? 

6 2011-02-02      
       

7 2011-03-02      
       

8       
       

9       
       

10       
       

Uppföljning av beslutade ärenden: Verksamhetsåret 2011-2012 
       
       
       
       

 

                                                 
1 Transp. Från verksamhetsåret 2009-2010 
2 Nya förutsättningar föreligger med tanke på att vi har en hemsida som kan användas. 
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