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Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-04-28 

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

LP Sune hälsade välkommen till mötet. 

a) Begäran om bidrag till Gunillagården (Aktivitesledare Lena Fängström) 
Lena berättade om vilka aktiviteter som arrangeras. Kommunen beviljar ett bidrag till 
underhållning på totalt 4 000 kr per kalenderår plus de bidrag som skänks från privata och 
föreningar t.ex. Röda Korset. 

Styrelsemötet diskuterade vilket förslag som skulle framföras till månadsmötet. Styrelsens 
förslag är 4 000 kr för nästkommande verksamhetsår. 
 
b) Protokoll från föregående styrelsemöte och månadsmöte 

Inga synpunkter framfördes. 
 
c) Aktiviteter – Storån river, vårloppis m.m. (Håkan R.) 
Storån har rivit och priserna är inlämnade till Margita för avhämtning av vinnarna. 

Vårloppisen genomfördes i vackert väder och intäkterna blev 11 455 kr för loppisen och 
förtäringen 1 710 kr. 
 
d) Diverse frågor: (Alla) 

 Värvning av nya medlemmar. ”Värvningslistan” (Ingvar W) 
Två nya medlemmar kommer att väljas in vid månadsmötet Gunilla Tjernberg (fadder 
Thomas Löfgren) och Elvy Berglund (fadder Ingvar Westerlund). 

 JLC 50 år 
Datum för klubbens bildande måste undersökas men det är troligen under hösten 2011. Olika 
ambitionsnivåer diskuterades. Möjligen behövs ett extra planeringsmöte under sommaren. 

 Miljökampanj och miljötävling för ungdomar  
Styrelsen väljet ut sex förslag som presenteras för månadsmötet som väljer ut vinnarna. 

 Motivering för att nominering Mikael Nordström för Erik Nordiens stipendium. 
Sune har begärt hjälp med motiveringen av Örian som har tillfrågat kyrkans kantor. 
 
e) Övriga frågor 

 Redovisning av intäkter och utgifter per verksamhetsår 
Leifs Excel-ark och möjligheter till uppföljning diskuterades 

 Uppdateringar av hemsidan 
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Beslutades att uppdatera hemsidan med datum för kommande månadsmöten. 

 Sagobok 
Lions kommer att få 100 ex till försäljning á 100 kr. Olika alternativ till marknadsföring 
diskuterades. 

 Övrig fråga 
Håkan väcker frågan om Junsele Marknad på nästa månadsmöte. 
 
i) Månadsmöte onsdagen den 4 maj 

Vid pennan/ Anders Nordström 

 


