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Månads- och valmöte, nr 8, onsdagen den 18 april 2018, kl. 19:00, i Café Funkis

Protokoll:

1. Presidenten öppnade mötet kl. 19:10 i närvaro av 18 medlemmar. Närvaroprocenten 
noterades uppgå till 100%. Gäst från LC Nykarleby Älvor: Christina Simons.

2. Protokoll nr 7 justerades.

3. Kontoställning: Adm   1.701,13 €,   Akt    2.746,57 €. Gjorda utbetalningar: PET-röntgen 
1.000 € och 800 € till Uf enl. tidigare beslut. Ännu har inga skrotpengar inbetalats och tre 
medlemmar har glömt betala sin medlemsavgift. 

4. DG-brev nr 7, se e-post 6 apr. Distriktet har gått back 24 medlemmar. Inget nytt i övrigt. 

Klubbens beslut att inte medverka i LC Kalajokis arrangemang av förbundets årsmöte 
2019 står fast.

5. Valmöte april:   Anders Häggmans förslag  (se bilaga till mars månads protokoll) fastslogs.

6. Beslöts att ladutimringen utförs med start onsd. 2.5, kl. 17. Ralf handhar försäljningen. 
Priset hålls på 1.000 €. Nuv. lada levereras till Karperö förslagsvis onsd. 25.4 kl. 14:00. 
Klarhet fås sedan Ari kontaktat Jan-Ola för att få exakt besked, vilket FF förmedlar till 
medlemmarna.

7. Beslöts att stipendier betalas i maj enligt: Jeppo-Pensala skola 150 €, Carleborgskolan 
150 €, Topeliusgymnasiet 150 €, Jstadsnejdens musikinstitut 90 €, Metsäkulma 50 € (6 

elever fr Jeppo).

8. Beslöts ordna pappersinsamlingen to. den 17 maj. Ralf beställer kont till Måtarsberget 
via Finells Transport, som betalar 45 €/ton. Postlådslappen, som lion Yvonne samman-

ställer för distribution vid styrelsemötet den 9.5, skall ge information om a) pappersinsaml., 
b) skrotinsaml., c) ackuinsaml. och d) flaskreturkvittoinsaml. 

9. Beslöts styra beloppet (~351 €) på s.k. Ramsele kontot via adm. kontot och vidare till 
delbetalning av bussen till Hunurijärvi (= 420 €). Kontot avslutas härmed.

10. Dataskyddet och lionsklubbarna: Instruktioner på svenska skickas veckan som börjar 16.4 före 

distriktsmötet 21.4. Beslöts återkomma till ärendet i maj.

11. Övrigt:

1. Anders refererade intrycken och diskussionerna från Tammerfors-resan och mötet med 
svenskspråkiga klubbar. Ett sammandrag torde finnas tillgängligt vid maj mån.möte.

2. Distriktets årsmöte 21.4 i Haapajärvi (se e-post 8-9.3). Beslut: Deltagare blir Anders 
och Stig F. Fullmakt tecknas och fana tas med.

3. Zonens bowlingtävling må. 9.4:  Inga deltagare från Jeppo.

4. Zonens minigolf må. 14 maj kl 18 på Norrvalla. Beslut: Ev. deltagare kontaktar Stig L, 
som är beredd att medverka och sköta skjutsen.

5. Distriktets mölkkytävling fre. 25 maj kl 19 vid Vörå skidcentrum. Beslut: Ev. deltagare 
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utses vid nästa möte.

6. Beslöts säga upp arrendet för bastuplatsen på Måtarsberget. Presidenten sköter.

7. Motionsresultat: 1241 poäng + 565 km på skidor

8. Månadslotteriet vanns av Per-Erik Lindgren.

9. Post från Heikki Hemmilä ang. Hanwella-skolan, föranleder inte åtgärder.

10. Presenterades post från högre ort: idébank för nya utmaningar, vårt LCIF-saldo ($71,67).

11. Paul B, *9.3.1938, uppvaktades med ett fång blommor med anledning av sin 80-årsdag.

12. Tillkännagivanden. 

a) Kaplan Henrik Östman torde ansluta sig till klubben inkommande höst.

b) Pantkvittoboxarna töms 2 ggr/mån. De inbringar tillsammans ca 100 €/mån. Boxintäkten 
vid Jeppo Sale går oavkortad till LC Jeppo, medan boxintäkterna i Nykarleby-boxarna (S- 
resp. K-Market) delas 50/50 mellan LC Jeppo och LC Nykarleby. Ari iordningsställer boxen 
till K-Market/Alko.

13. Mötet avslutades kl. 20:17.    

Ari Sorjonen, president Fjalar Fors, sekr.
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