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Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-03-31 

Närvarande:  Ingvar W, Leif A, Lennart A, Rune, B, Sune L, Sune S, Håkan R och Anders N 

LP Sune hälsade välkommen till mötet. 

a) Begäran om bidrag till Gunillagården (Ingegärd Granquist) 
Frågan bordlades eftersom Ingegärd inte var på mötet. 
 
b) Protokoll från föregående styrelsemöte och månadsmöte 

Inga synpunkter framfördes. 
 
c) Aktiviteter – Storån river, vårloppis m.m. (Håkan R.) 
Storån River. Sista dag för försäljning av lotter är idag (31 mars). Många block är redovisade 
men  de sista skall redovisas till Leif A på månadsmötet nästa vecka. L. P påminner om detta i 
kallelsen till månadsmötet 

Vårloppis genomförs lördagen den 23 april. Håkan R. presenterar ett tjänstgöringsschema på 

nästa månadsmöte. 
 
d) Insamling av glasögon - rapport (Håkan R.) 
Insamlingen avslutades den 19 mars och insamlade glasögon rengjordes och flera hundra 
kunde levereras till Lions i Sollefteå. 
 
e) Zon- möte 12 april 2011 - förberedelser 

Gunnar tar ansvar för matsedeln vid zon- mötet och han kommer att dela ut uppgifter på 
månadsmötet. 
 
f) Befattningar verksamhetsåret 2011-2012/ förslag (delas ut vid mötet). 
Förslag till befattningar diskuterade och styrelsen enades om ett förslag som kommer att 
presenteras på månadsmötet. 
 
g) Diverse frågor: (Alla) 

 Värvning av nya medlemmar. Uppdatering av ”Värvningslistan” (Ingvar W) 
Vissa av de tidigare tillfrågade har avböjt medlemskap. Nya förslag på damer diskuterades 
och beslutades att vänta med att närma sig dessa tills Gunilla Tjernberg blivit invald som 
medlem. 

 JLC 50 år – Tillsättande av en Jubileumskommitté  
Styrelsen för kommande verksamhetsår föreslås utgöra jubileumskommitté. 
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Miljökampanj och miljötävling för ungdomar  
Sune S presenterade informationsmaterial om miljökampanjen. Information läggs ut på 
hemsidan och delas ut i skolan. Det diskuterade om vi skulle ha flera priser och inte bara ett 
förstapris. Frågan tas upp på månadsmötet. (1000 kr/500/ 250) 

 Representation på distriktsmötet i Ö-vik 2011-05-07 
Normalt är det president och vise LP som representerar klubben på distriktsmötet. Både Sune 
S och Anders N har möjlighet att åka. 

 Uppdateringar av hemsidan 
IT-kommittén träffas en timme före månadsmötet för att utbildas i uppdatering av hemsidan 
eftersom Leif E har begärt utträde ur klubben. 
 
h) Månadsmöte onsdagen den 6 april 
 
Dagordning fastställdes. 
 
i) Mötet avslutades 

Vid pennan/ Anders Nordström 

 


