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Protokoll fört vid förberedande styrelsemöte 2011-06-13 med anledning av 
Junsele Lions 50-års jubileum. 

Närvarande: Gunilla Tjernberg, Elvy Berglund, Lennart A, Thomas Löfgren, Anders N, 
Sune Sandström. 

A) Datum för en jubileumsfest 
Första alternativ är lördagen den 8 oktober 2011, kl. 18.00. Startar med mottagning och 
välkomstdrink. Middagen startar kl. 19.00 
 
B) Möjliga platser och Menyer 

Forum, Toppenstugan och Corner utgör tre möjliga lokaler. De olika platserna skall 
utvärderas med hänsyn till antalet anmälda deltagare, priser och restaurangservice. 

Pris för en 3-rätters meny för ca 50 deltagare skall inhämtas. Välkomstdrink betalas separat av 
Junsele Lions Club. Deltagarna betalar en kuvertavgift, måltids drycker samt drycker från 
baren under kvällen. Återstår att utforma hur betalningen skall ske. Lennart A. redovisar pkt. 
B på mötet den 5 juli. 
 
D) Inbjudan 
En inbjudan till Lionklubbarna i distriktet, DG, ZO samt Jorma Sandelin som representerar 
Lions Canserforskningsfond i Umeå skall skickas ut senast till den 1 september 2011. 
Skriftliga inbjudningar skall dessutom skickas ut till företagare och föreningar i Junsele. Sune 
S. förbereder ett förslag till inbjudan. Elvy och Gunilla sammanställer en förteckning över 
företagare och föreningar som vi senare skall skicka skriftliga inbjudningar till.  
 
E) Underhållning 
Förslag diskuteras på nästa möte. Ett program för Jubileumsfesten kommer att upprättas. 
Örian G. föreslogs att bli ”Toast Master”. Anders N. tar kontakt med DG och ZO och klarar ut 
i vilken utsträckning som dem har för avsikt att medverka och hålla tal till 50-års jubilaren. 
Sune S. kontaktar Lions ang. utmärkelser till medlemmar i Junsele Lions. 
 
F) Utsmyckning av festlokalen 
Förslag diskuteras på nästa möte. En ansvarig bör utses. 
 
G) Diverse frågor: 

 Nästa förberedande möte JLC-50 år är den 5 juli, kl. 18.00 i klubblokalen. 

 Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 augusti kl. 18.00. 

 Ordinarie månadsmöte onsdag den 7 september 
 

Vid pennan/ Sune Sandström 


