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Protokoll fört vid extra styrelsemöte 2011-09-19 med anledning av Junsele 
Lions 50- års jubileum. 

Närvarande: Leif A, Lennart A, Thomas L, Sune S, Anders N samt Elvy B. och Gunilla T. Gunnar C. saknades. 

1) Inbjudan: 
Inbjudan har delats ut till deltagare i Upptaktsmötet i Sollefteå den 3/9 och skickats till Jorma Sandelin 
samt till alla klubbar i Distrikt 101 N. Dessutom har inbjudan delats ut till företag och föreningar i Junsele 
och anslagits på anslagstavlor samt publicerats på vår hemsida. Sista anmälningsdag är den 26 september. 

2) Fastställande av 3-rätters meny: 
Välkomstdrink, förrätt, varmrätt och kaffe med kaka enligt senaste förslag från Forum á 260 kr har 
godkänts av organisationskommittén. 

3) Utnämning av en Toast master: 
Örian G. har tillfrågats och skulle ha varit med på mötet. Frågan tas upp på nästa ordinarie styrelsemöte 
den 26 september. 

4) Upprättande av ett detaljerat program: 
Se bifogat förslag till tidsschema. 

 Foajén och garderob: Två Lions tar emot ytterkläder. Vid trappan placeras ett bord där kassören 
prickar av deltagarlistan samt tar emot betalning. 

 Bordsplacering; DG1, ZO, JLC LP, Toast Master, Musik- stipendiater, Psalta Böner placeras vid 
ett centralt bord nära scenen. I övrigt är det fri placering. Gunilla T. tar med en Gonggong som 
används för att påannonsera de olika programpunkterna. 

 Sång och Skålar: Toast Master påannonserar Lejonsången och en skål för jubilaren2 Sven U 
ombeds ordna med ett textunderlag som kan kopieras och placeras ut på borden. 

 Tal: Av LP och DG samt av ZO vid utdelning av Erik Nordiens musikstipendium, vid utdelning 
av Lion års- nålar till medlemmar i Junsele Lions Club samt vid utdelning av gåva till Lions 
cancer forskningsfond vid Umeå Universitet. 

 Underhållning: Psalta Böner och de två mottagarna av Erik Nordiens musikstipendium uppträder 
på scenen. 

 Utsmyckning: Aktivitetskommittén smyckar lokalen med nyinköpt baner (S. S. – har beställt och 
leverans utlovad innan den 8/10), bordsflaggor, fanor, ljus och blomuppsättningar. Utomhus tänds 
marschaller före kl. 18.00. 

5) Övriga frågor: 
Anders N. kontaktar tidningen TÅ. Sune S. sammanställer en lista med namnen på alla som anmält att 
dem kommer att delta på jubileumsfesten den 8 oktober 2011. Sune förbereder att deltagarna på mötet den 
26/9 kan träffas på Forum kl. 17.30 dvs. innan ordinarie styrelsemöte i klubblokalen.  
 
Vid pennan/Sune S. 
                                                            

1 Gäller även i förekommande fall ”respektive”. 

2 Den 8 oktober är också den internationella Lion dagen. 


