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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2011-10-20 

Närvarande: Anders N, Leif A, Thomas L, Gunnar C samt Sune S (samtliga).  

a) Föregående protokoll 2011-09-26: 
Föregående möte hade sammankallats med anledning av förberedelser för Junsele Lions 50 års firande på 
Forum. Protokollet godkändes.  

b) Jubileumsfesten: 

Anders skriver ut tackkort under vecka 43 dvs. om vi kommer åt korten i förrådet på Sven Edins väg som är 
blockerat med byggmaterial.  

c) Outnyttjade Melvin Jones utmärkelser 
Leif fyller i ansökningsblanketten och skickar den vidare till distriktskassören som skall betala in 
ansökningsavgiften på $ 1000 och fylla i verifikation på gjord betalning på ansökan innan den kan 
skickas vidare. Behandlingstiden är minst en månad. 

d) Aktivitetsplanering för höst och vintern 2011: 
Det är bara två luciakandidater i årskurs 9. Leo har meddelat att klass 8 ställer upp med tärnor till 
Lucia. Gunnar pratar med de två kandidaterna om hur dem ställer sig till att delta i en omröstning med 
endast två kandidater. Beslut att fullfölja omröstningen med start den 4 november skall fattas på nästa 
månadsmöte. Övriga aktiviteter är beslutade på förra månadsmötet. 

e) Möblering av flyktinglägenheterna: 
Thomas rapporterade att det återstår lite kompletteringar med lampor, kökskastruller m.m. som 
kommer att åtgärdas innan den 25 oktober. Ett antal tyg- lejon placeras i lägenheter med mindre barn 
(< 13 år?). Leif fakturerar kommunen 22500 kr i början av november. I samband med att lägenheterna 
har möblerats så har förrådet städats och allt ryms numera i två fack inklusive luciavagnen. En samling 
av 12 st. frivilliga lejon genomförde denna stor- städningen vilket vi som inte deltog får betrakta som 
”årets” bästa  insats.  

f) Begäran om bidrag från Byalaget – Forum: 
Anders kontaktar Bo Pettersson för mer information. Det är styrelsen uppfattning att ett eventuellt 
bidrag skall användas till ett specifikt ändamål och förslagsvis till inköp av halssmycken som delas ut 
på nyårsafton till alla under året födda i Junsele. I samband med ceremonin skall det framhållas att 
halssmycket är skänkt av Junsele Lions. Beslut fattas på nästa månadsmöte. 

g) Bidrag till Ungdomsgården:  
Styrelsens förslag är att vi lämnar ett bidrag för hyra av bowlingbanor (6 banor x 1 timme x 4 
tillfällen). Sune tar reda på hur mycket det kommer att kosta och lämnar underlag för beslut till nästa 
månadsmöte. 
 
h) Höstfest med respektive på Corner fredag den 11 november: 
 Efter anmälan om deltagande under nästa månadsmöte kontaktas Corner om antalet Lion- deltagare 
under fredagens ”After Work”. 
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i) Års- medlemsnålar: 
Folke Johnsson skall uppvaktas med ett 50- års märke. En liten delegation väljs på månadsmötet för 
överlämnandet. Övriga märken; 10–40 år delas ut vi ett kommande möte. Styrelsen föreslår att även år 
2012 skall ingå när antalet medlems- år beräknas. 

g) Övriga frågor: 
1. Inbjudan till att delta på nästa månadsmöte skickas till Ambjörn Lindahl och Ulla Ramne. 
2. Bidrag till sjukhuset i Tanzania bordlades tills frågan har diskuterats med Lion Håkan, bl.a. vad 

det gäller upprätthållande av kontakten med sjuksköterskeskolan i Umeå.   
 
Vid datormusen/Sune S. 
 
Bilaga 1: Junsele Lions Club – Beräkning av antalet medlemskår. 
(Bifogades kallelsen till styrelsemötet) 
 
Nästa möte: Se inlagda datum för hela året på vår hemsida 


