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                        Junsele Lions Club 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2010-11-25 

Närvarande:  Evert L, Ingvar W, Leif A, Leif E, Lennart A, Rune, B, Sune S, Håkan R och 
Anders N 

LP Sune hälsade välkommen till mötet. 

a) Protokoll från föregående styrelsemöte och månadsmöte 

Sune lämnade en kommentar föregående månadsmöte. Sune vill lägga fokus på insamling till 
vissa fonder som han namngett i sin programförklaring ”Angelägna verksamheter 2010-
2011”. Lions Cancerforskningsfond i Umeå har fått fel namn vilket kommer att rättas. 

b) Rapport från Zonmötet i Näsåker 
Anders och Sune rapporterade från zonmötet. Vi ska bidra med två personer i en kommitté 
som arbetar fram förslag till zonaktiviteter. Kandidater ska nomineras till Erik Nordiens 
stipendiefond. Förslag till Ungdomslägret diskuterades. Även värdfamiljen behövs en vecka 
till utländska ungdomar som besöker LC Torp i sommar. 

c) Aktiviteter - uppföljning av aktivitetsplanen inför julmånaden: 

 Luciaförberedelser 
Förberedelserna löper på enligt plan. En flicka, som går på skolan i Junsele men bor i 
Ramsele, har tillkommit i luciatåget som nu består av 10 flickor. 

Luciakröningen blir i kyrkan den 27 november kl 18.00. Efter kröningen inbjuder Lions 
damer till fika i församlingsgården. 

Önskemål om besök av Lucia har inkommit från DHR den 9/12, SPF den 10/12 och PRO den 
12/12. Även Gunillagården har anmält intresse att få ett besök av Lucia den 13/12. Ett 
körschema tas fram efter månadsmötet i december. Luciabokningar för Luciadagen behandlas 
på månadsmötet den 1 december. 

 Skyltsöndagen 
Alla Lions samlas kl 14.00. Luciakortegen startar kl 15.30 den 28 november. Evert L och Erik 
E ansvarar för aktiviteten.  
Håkan gick igenom aktivitetsplanen för skyltsöndagen. Åke Å föreslås ersätta Sune L som har 
fått förhinder. 

d) Sjukhuset i Tanzania – rapport 

Vår kontaktperson på sjukhusskolan i Umeå skulle ta kontakt med missionären i Tanzania och 
återkomma till Håkan R. Detta blir en pkt. för nästa styrelsemöte. 
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e) Julgåvor, julkort m.m. 
Fruktkorgar + lottring (max 300 kr st), chokladaskar och/eller frukt anskaffas som gåvor vid 
luciabesöken. 

Hjälpkommittén anskaffar blommor eller julkort till dom som har hjälpt Lions under året. 

 Gåvor från Barndiabetesfonden? 
Igelkotten ”Sticke” finns att beställa för 60 kr st om man köper hel kartong á 56 st. Ytterligare 
information önskas vilket netto det genererar till Barndiabetesfonden, 

 
f) Klubblokalen, förvaring av nycklar m. m.  
Tre nyckelknippor kommer att finnas till klubblokalen. Ett förslag är att det skall finnas 3 
uppsättningar nycklar för ;   

1. Ordförande i Festkommittén 

2. Ordförande i Aktivitetskommittén  

3. Presidenten 

 Julgransplundring 
Festkommittén kommer att presentera ett förslag på månadsmötet den 12 januari.  
 
g) Värvning av medlemmar. Inbjudan till ett månadsmöte 
Ingvar W för en dialog med Göran Alenhed och Sune S skall prata med Mikael Annander och 
Peter Selin. Flera namn nämndes som skulle tillfrågas. 
 
h) Redovisning av ”Pant- lådan” – 1 år m.m. 
4 609 kr har inkommit under det första verkssamhetsåret. 
 
i) IT-frågor: genomgång och annonsering av hemsidan, m.m. 
JLC´s hemsida har sedan en längre tid varit tillgänglig på Internet. Den invigdes med tårta och 

Leif E visade statusen på klubbens hemsida och synpunkter på förbättringar och fortsatt 
utveckling inhämtades. Ett förslag att publicera protokollen i pdf-format lämnas vidare till 
månadsmötet för beslut. Alla i klubben uppmanas att komma med förslag på information som 
hemsidan bör innehålla, länkar, förbättringar m.m. 
 
j) Månadsmöte onsdagen den 1 december 
Dagordning fastställdes. 
 
k) Mötet avslutades 

Vid pennan/ Anders Nordström 
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