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Protokoll fört vid ett 2.a förberedande styrelsemöte 2011-07-05 med anledning 
av Junsele Lions 50-års jubileum. 

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

A) Datum för en jubileumsfest 

Tidigare föreslaget datum lördagen den 8 oktober 2011, kl. 18.00 kvarstår. Startar med mottagning och 
välkomstdrink. Middagen startar kl. 19.00. 
 
B) Lokal och priser för en 3-rätters meny. 

Lennart A redovisade två alternativ: 

1. Corner House begär 295 kr inkl. välkomstdrink. Därefter för ett glas öl eller vin 35 kr. 
2. Forum erbjuder för 220 kr enbart en 3-rätters meny samt tar 40 kr för öl eller vin (meny samt 

välkomstdrink 260 kr). 
 
Lennart kontaktar Bo Pettersson ang. menyns innehåll samt vad som gäller om Lions vill bjuda på 
välkomstdrink t ex att vi ordnar med en bål i egen regi. Styrelsemötet den 30 augusti beslutar vilket 
alternativ som skall presenteras för ordinarie månadsmöte den 7 september.  
 
D) Inbjudan 

Sune S. presenterade ett utkast till en inbjudan till Lionklubbarna i distriktet, DG, ZO, företagare i Junsele 
samt till Jorma Sandelin (se separat bilaga till protokollet). Mötet antog förslaget till inbjudan som skall 
skickas ut senast till den 1 september 2011. Elvy och Gunilla har sammanställt en förteckning över 
företagare och föreningar som vi skall skicka skriftliga inbjudningar till. En allmän åsikt var att listan är 
omfattande och att det är svårt att förutse hur många som kan tänkas tacka ja till att delta.  

Anders N. och Sune S. utformar följebrev till inbjudningarna. Lions upptaktsmötet i Sollefteå är i början 
av september och det är lämpligt att vi delar ut inbjudan direkt till dem som deltar från vårt distrikt. 
 
E) Underhållning 

Ett detaljerat program för Jubileumsfesten skall upprättas (Anders N.) och diskuterar med Örian G. att 
fungera som ”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. 

Gruppen ”Salta Bönor” (4 st) föreslås stå för underhållningen. Elvy B. kontaktar dem och redogör på 
nästa möte om dem är tillgängliga och vilket gage dem begär. Dem erbjuds att delta gratis på middagen. 
En idé är att dem uppträder mellan de rätter som serveras. 
 
F) Utsmyckning av festlokalen 

Aktivitetskommittén (Thomas Löfgren) är ansvarig för utsmyckning av festlokalen. 
 
G) Diverse frågor: 

 Uppvaktningen föreslås ske i ett angränsade rum. 

 Nästa styrelsemöte är den 30 augusti kl. 18.00 i klubblokalen. 
 

Vid pennan/ Sune Sandström 


