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Månadsmöte nr 1 den 20.9.2017, kl. 19:00, på Café Funkis. 

Gäst: Tor-Erik Backström, LC Nedervetil, 2.VDG

PROTOKOLL

1. Mötet öppnades kl. 19:30 av president Ari Sorjonen sedan hungriga medlemmar ätit klart. 
Mötet inleddes med hedrande tyst minut till Boris Lindéns minne.

2. Närvaron bekräftades medels upprop och resulterade i 100%.

3. Maj månads protokoll konstaterades vara ok. Se hemsidan. Inlämnat för verks.granskning.

4. Kassaställning:     Adm.: 311 €   Akt.: 2058 €                      
Juthbacka inbringade 374 €. Skrotleveransbetalningen är på ingång. Överföring av 1.500 € 
egen arbetsinsats har gjorts.

5. Den gångna sommaren: 
◦ Kvittokuben vid Sale och S-Market är reparerade och snart åter på plats.
◦ Skrotkont levererats ca 15 aug. med material bl.a. fr. K.F:s fähus. Beslut: ”Puff” för 

aktiviteten  sätts upp vid Funkis och Sale (Fjalar).
◦ Juthbackamarknaden – noterat före 25 h, under 60 h och efter 15 h = 100 h. Beslöts låta 

fortsatt deltagande avgöras först efter en tids mognad. Dödsbo i Karleby har lovat köra 
sitt material till LC Jeppo såvida klubben deltar i marknaden nästa augusti.

◦ Uppvaktning vid chartermedlemmen Boris Lindéns jordfästning i Nykarleby 26.8.

6. 2 VDG refererade innehållet i DG-brev 1-2 och passade på att dela ut chevronmärket för 10 
års medlemskap till Eva och Yvonne. -- Distriktets medlemskår ligger på 1220 st då den 
borde ligga på 1250 st. Läget är bekymmersamt. -- Förmodligen kommer LCIF att begära in 
10 €/medl. -- RF-returen kan ansökas om med god motivering för hur den används.    
Beslut: Kassören torde anhålla om RF-återbäringen inom oktober. -- En rolig historia 
avslutade Tor-Eriks anförande.

7. Verksamhetsplanen 2017-2018 (på hemsidan + nedan). - Beslut: Godkänns.

8. Anskaffning av skylt till ”skrotplatsen”. Beslut: Skaffas 1 st (Fjalar), enligt presenterad 
modell, att sätta opp. Därtill skall texten Lions Club Jeppo målas stort på skrotlavens sida.

9. Julkortslotteriet  ; Beslöts trycka 1300 st s.k. julkortslotter a’ 2,50 € med timrad lada som 
huvudvinst plus andra sidovinster. Försäljningstid  1.11–24.12.2017 och kungörande av 
vinnare 31.12.2017.  Kommittén jobbar vidare med detaljer och arrangemang.

10. Gemensam klubbaktivitet: Teater (Ingvar) Vasa den 28.10, kvällsföreställning och mat 
efteråt. Beslut: Den intresserade anmäler sig direkt till Sten Häggblom. 

11. Övriga ärenden:

• Zonmöte 19.9. Ari och Fjalar deltagit. Referat av Ari. Se även DRK-rapport nedan.

• Fredsaffischtävling? Beslut: Såvida skolan svarar jakande på förfrågan, beställs 
materialet.

• Aarne Ritari, till kännedom: Viking har sett till att adresser placerats vid Sale.

• Rapport från DRK   -/Zon-mötet 9.9 i Ylivieska gavs av 2. VDG, Tor-Erik, som berättade 
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att mötet inte varit uppbyggande, utan brustit i många avseenden. Meddelades även om 
nybildad talkojobbande översättargrupp, som skall få ordning på förbundets svensksprå-
kiga hemsidor m.m. samt om samling för I vicepresidenter i Tammerfors den 24.3.2018 
för att dryfta svenskspråkiga intressen. 

• Inbjudan till LC Nedervetils 50-årsjubileum lö. 7.10, kl. 19, har inkommit.            
Beslut: Vi följer kutymen att uppvakta enbart inom zonen.

• Beslut: Lionslotter á 10 € säljs inom klubben. Betalning samtidigt som medl.avgiften.

• Månadslotteriet: Marlene Lindgren hemförde vinsten.

• Utdelning av årsbok. Närvarolistan 2016-2017 insänts, 100%-pins delas senare.

12. Frågan om ladutimring för lotteriet + ev. till försäljning. Beslut: Vi timrar lotterivinsten per 
omgående. Anders hör sig för om virke via Kim S och Stig L är beredd att hämta om varan 
ordnas i snabb takt. Grupplista med tider skall uppgöras av Stig L.

◦ Lada nr 2 för försäljning timras på vårterminen.

13. Mötet avslutas kl. 20:40.

Ari Sorjonen, pres. Fjalar Fors, sekr
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