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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2011-09-26 

Närvarande: Lennart A, Sune S, Anders N samt Elvy B. och Gunilla T. De som var frånvarande hade anmält förhinder. 

a) Föregående protokoll 2011-09-19: 
Föregående möte hade sammankallats med anledning av förberedelser för Junsele Lions 50 års firande på 
Forum. Protokollet godkändes. Se nästa pkt. b) Jubileumsfesten.  

b) Jubileumsfesten: 

Inbjudan har skickats ut i enlighet med tidigare beslut i styrelsen och organisationskommittén. Vid dagens möte 
noterades att det inkommit 22 anmälningar från LC i distriktet, 16 från Junsele LC, 4 från allmänheten samt 6 
”Övriga” som utgör bl.a. Psalta Böner och 2 st stipendiater (+1 anhörig från Sollefteå?) – totalt 48 st. gjorda 
anmälningar. 6 aktiva medlemmar i Junsele LC hade ännu inte lämnat besked. Organisationskommittén be-
stämde att genomföra jubileumsfesten på Forum den 8 oktober och vid ett möte med Forum den 27 september1 
göra en preliminär bokning för ca 55 deltagare samt lämna slutligt besked till Psalta Böner att dem är bokade till 
den 8 oktober (Elvy). 

Toast Master: Örian har avböjt och deltar inte på festen. På förslag från styrelsen valdes Gunilla T. och Thomas 
L. till Toast Masters – en uppgift som dem får organisera och dela emellan sig.  

Tidsschemat: Några smärre justeringar gjordes i tidschemat, se bilaga 1. Sune S. kontaktar Sven U ang. förbere-
delser för stipendiaternas framträdande. Sven får kontakta de båda stipendiaterna och förbereda Lars-Åke 
Sundvall om att han får presentera årets mottagare av Erik Nordiens musikstipendium. Dessutom få besked från 
den ena stipendiaten om hennes far skall delta under middagen. 

Klockslag- tal etc.  Anders N. kontaktar DG, ZO (se föregående pkt.) samt Bjarne, Tidningen Ångermanland 
och berättar när respektive aktivitet är tänkt att starta. Klockslagen är hålltider som anpassas av de båda TM som 
dem finner bäst. 

Lion Song: Textblad läggs ut på borden (Gunilla/Thomas). Psalta Böner får noter och text innan festen (Elvy). 

c) Distriktets verksamhetsplan: 
Den här pkt. hänvisas till dagordningen för nästa månadsmöte när kassören är närvarande. Det vanliga 
är att vi godtar de utdebiteringar som är föreslagna i verksamhetsplanen. 

d) Outnyttjade Melvin Jones utmärkelser 
Styrelsen föreslår att Jörgen Montan (ICA) tilldelas ett Melvin Jones år 2011. Utmärkelsen delas ut i 
samband med kröningen av årets Lucia (förslag). 

e) Aktivitetsplanering för höst och vintern 2011: 
Aktivitetskommitténs ordförande (Thomas L.) ombeds presentera en planering för Lucia omröstning, 
Skyltsöndagen, Luciakröning i kyrkan, Luciatåg m.m. 

                                                            

1 Elvy och Sune träffade rep. För  Forum den 27/9 och i samförstånd bestämdes att använda den stora lokalen.  
Organisationskommittén träffas på Forum den 7/10 kl. 13.00 för repetitioner och utsmyckning. 
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f) Firmatecknare för verksamhetsåret 2011-2012 
Beslutas och tas till protokollet på nästa månadsmöte 

g) Övriga frågor: 
 Styrelsen föreslår att vi antar kommunens preliminära förslag (Åsa Westman) att fakturera 

22500 kr för transporter, möblering och utrustning av 5 st. flyktinglägenheter2. 50% av belop-
pet skall enligt styrelsens förslag bokföras som intäkt till aktivitetskassan. 

 
 

 Byalaget har kommit med en förfrågan om Lions kan lämna ett bidrag för finansiering av 
byalagets aktiviteter på nyårsafton bl. med utdelning av halssmycken. Styrelsen föreslår att 
Junsele LC bidrar med 4000 kr (beslutspunkt på nästa månadsmöte). 

 
 Ungdomsgården föreslås få presentkort till bowlinghallen, t ex till att disponera 4 banor under 

en timma vid fyra tillfällen, två i höst och två nästa år. Kostnad ca. 2000 kr som tas ur ”lådan”. 
Gunilla, Thomas och Gunnar får efter att ha haft en ny kontakt med ungdomsgården och 
bowlinghallen komma med ett slutligt förslag till beslut. 

 
Vid datormusen/Sune S. 
 
Bilaga 1: Junsele Lions Club – 50 års jubileum på Forum – Tidsschema 
 
 
Nästa möte: Se inlagda datum för hela året på vår hemsida 

                                                            

2 En flyktinglägenhet återstår att utrusta. Dessutom har Gunilla och Elvy gjort en lista på saker som saknas i de första 4 
lägenheter. Efter samråd med Thomas kommer ny kallelse att skickas ut till vecka 40/41. 



Sune Sandström Sidan 1 2011-09-27 

JJuunnsseellee  LLiioonnss  CClluubb  ––  5500  åårrss  jjuubbiilleeuumm  ppåå  FFoorruumm11;;    
DDeenn  88  ookkttoobbeerr  22001111  ――  TTiiddsssscchheemmaa  

 
Klockan: Programpunkt Gonggong Påannonsering Av: 

 
17.30-18.45 Garderoben2 – Lion Värdar 

OBS! Gästerna hänger själv in och 
hämtar sina kläder. 

Nej 
☺ 

 
Registrering  

Ingvar W. 
samt  
Lennart A. 

18.00-18.45 Registrering och betalning 
 
Försäljning av vin & öl kuponger3. 

Nej 
 
☺ 

Välkomstdrink 
Serveras i baren
 

Leif A- 
Kassör 
Elvy 

18.00-19.00 
 

 

Välkomstdrink serveras i baren. 
Försäljning av vin/öl etc. att ta med till 
bordet. (kuponger underlättar)  

Nej 
 
 

 
 
Vin/öl hämtas  i 
baren (kupong) 

Forum 
 
Forum 

19.00  
 

Välkommen till bords 
 

Ja  Toast Master4 Gunilla o 
Thomas 

19.05        ♫ Lejonsång Ja Toast Master  
19.10       Skål för jubilaren Ja Toast Master  
19.20-19.25 

♫ 
Psalta Böner – mellan förrätt och 
varmrätt 

Ja Toast Master  

20.00-20.05 
♫ 

Psalta Böner – mellan varmrätt 
och dessert. 

Ja Toast master  

20.30 Tal av LP (Anders N.) 
 

Ja Toast master Anders 
Nordström 

20.35 Tal av DG (Olle W.) 
 

Ja Toast Master Olle 
Wikman 

20.45 Presentation av mottagare av Erik 
Nordiens musikstipendium 

Ja Toast Master ZO – Åke 
Sundvall 

20.50 ♫ Stipendiat 1- framträdande 
 

Ja Toast Master Stip. 1 

20.55 Utdelning av Lion års- nålar  
 

Ja Toast Master LP– A. N. 

21.00 ♫ Stipendiat 2- framträdande 
 

Ja Toast Master Stip. 2 

21.05 Överlämnande av gåva till Lions 
Cancer forskningsfond i Umeå 
 

Ja Toast Master LP– A. N. 
 

21.15 ♫ Psalta Böner – tills taffeln bryts 
 

Ja Toast Master  

 Mingel ―   
24.00  God natt!    
 
                                                 
1 Ca 50-55 deltagare 
2 Avbytare/reserv: Sven U. kl. 18.15. 
3 Under och efter middagen går det också bra att betala direkt i baren. 
4 Gunilla och Thomas 




