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Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-08-29 

Närvarande: Leif A, Lennart A, Thomas Löfgren, Sune S, Håkan R, Anders N samt Elvy B. 
och Gunilla T. (Organisationskommittén för JLC-50 år- pklt. A). Gunnar C. -
medlemskommittén saknades. 

 

LP Anders Nordström hälsade välkommen till det nya verksamhetsårets första ordinarie 
styrelsemöte 

a) Junsele Lions 50-års jubileum: 
Lennart A. bokar festlokal på Forum till den 8 oktober 2011 samt diskuterar den 3-rätters 
meny som Forum erbjuder för 260 kr inklusive en välkomstdrink. Vin och öl servas för 40 kr 
per glas. Festdeltagarna betalar direkt till Forum. 

Inbjudan: Anders N. kontaktar DG, ZO och Jorma Sandelin och skickar en inbjudan enligt 
bilaga. Utskrifter (Anders) av inbjudan tas med till Upptaktsmötet i Sollefteå den 3 september 
och delas ut till klubbarna i distriktet. 

Inbjudan publiceras på vår hemsida. Anders skriver ett följebrev till samma inbjudan som 
skickas till företagare och föreningar i Junsele enligt den adresslista som Elvy och Gunilla 
sammanställt. Dem sköter om att brev och inbjudan delas ut enligt den adresslistan.  

Underhållning: Elvy preliminär- bokar ”Salta Böner” och lämnar slutligt besked efter 
månadsmötet den 7 september. För deltagande under kvällen (18.00-24.00) begär man 4000 
kr. Med reskostnadsersättning och måltider blir kostnaden för underhållningen 5500 kr, vilket 
skall tas ur den administrativa kassan (se även pkt. i –med möjlighet att förstärka den 
administrativa kassan) 

Utsmyckning: Aktivitetskommittén (Thomas) ombesörjer att lokalen utsmyckas med fanor 
och blomuppsättningar. 

Diverse ceremoniella  frågor: Organisationskommittén skall sammanställa ett detaljerat 
program för tiden mellan kl. 18.00-24.00 samt utser en ”toast master” för kvällen. 
Uppvaktning kan ske i ett angränsande rum. Tillfället att värva nya medlemmar till klubben 
skall tillvaratas. Frågan att anordna ett lotteri för att bl. a. finansiera kvällens underhållning 
bordlades. Sune undersöker om utdelning av Erik Nordiens musikstipendium kan delas ut 
under jubileet samt vilka Lion Års- nålar som kan delas ut. Se även programmet på den 
bifogade Inbjudan. 
  
b) Nytt verksamhetsår 2011-2012 

Rekrytering av nya medlemmar skall prioriteras. I övrigt så återkommer Anders till den här 
frågan under något av kommande månadsmöte. 
 
c) Arbetsfördelning under kommande verksamhetsår. 
 
Se bilaga 2. 
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d) Nomineringskommitté för val av VP samt funktionärer för 2012-2013: 
I enlighet med Instruktion JLC-4 valdes Thomas att ingå i nomineringskommittén 
tillsammans med Anders (P) och Sune (S). 
 
e) Medlemsläget: 

Håkan är vilande medlem till årsskiftet. Eftersom ingen från Medlemskommittén var 
närvarande hänvisas frågan om medlemsläget till kommande månadsmöte. 
 
f) Nästa månadsmöte: 
Det bestämdes att nästa månadsmöte skall hållas kl. 18.00 onsdagen den 7 september. 
Eftersom Anders inte kan närvara skall mötet välja en ordförande (alternativt en sekreterare). 
 
g) Kallelse och dagordning för månadsmötet. 
S skickar ut kallelse och dagordning enligt de punkter som behandlats under dagens 
styrelsemöte. Fortsättningsvis hänvisas till vår hemsida där dessa handlingar skall finnas 
tillgängliga ca. en vecka före ett månadsmöte. 
 
h) Upptaktsmöte i Sollefteå den 3 september; Anders och Sune deltar 

i) Diverse frågor: 

Flyktingmottagning: Åsa Westman från Sollefteå kommun har kontaktat mig och vi besökte  
loppis- ladan tidigare i dag så att hon kunde bilda sig en uppfattning om vad flyktingarna 
skulle kunna köpa till de fyra lägenheter som skall möbleras i mitten av september. Hon 
behöver också hjälp med flytt- transport av de möbler och husgeråd hon senare väljer ut. 
Kommunen skall betala transportkostnaderna. 

Styrelsemötet bestämde att Thomas tar kontakt med Åsa Westman och kommer överens om 
förutsättningar för Lions deltagande. Vi ser helst att den administrativa kassan förstärks med 
intäkter från flytt- transporter men att försäljning av möbler till flyktingar skall vara 
symbolisk och betraktas som en hjälpinsats. Styrelsen enades om att erbjuda kommunen flytt- 
transporter för 1000 kr/timme (2 bilar med släpvagn och 4-5 Lion-gubbar). 

JLC Bankgiro: Diskuterades hur vi kan underlätta inbetalningar till den administrativa kassan. 
Leif återkommer med utformning av ett inbetalningskort. 

Revision av verksamhetsåret 2010-2011:  Leif förbereder för revisorerna att granska förra 
verksamhetsåret. Excell arket  med intäkter och utgifter för 2010-2011 avslutas.  

 

Nästa styrelsemöte: Förslag, måndag den 26 september 

 

Vid pennan/Sune (S) 

Bilaga 1: Inbjudan till 50-års jubileet. 

Bilaga 2: Befattningar verksamhetsåret 2011-2012 
 


