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Månadsmöte nr 3 den 15 nov. 2017, kl. 19:00, i Café Funkis

Protokoll:

1. Mötet öppnades av presidenten kl. 19:10.

2. Mötesnärvaron konstaterades uppnå: 100 %

3. Protokoll 2 justerades med underskrifter.

4. Kontoställning 8.11: Adm 1129,97     €  ,  Akt 2.893,32 € sedan de väntade skrotpengarna från 
föregående kont (571,20 €), RF-återbäringen(315 €) och betalning för julkortslotter (Jepo 
225 €) anlänt.

5. DG-brev har inte inkommit.

6. Administrativa åtaganden:

a) 100% närvaro-pins för 2016-2017 har fortfarande inte fåtts. Däremot förärades Vivan 

LCIF:s 100-årstecken för uppnådda medlemsresultat under sitt år som president.      
b) Antagningen av nya medlemmen, kaplan Henrik Östman (+fru?) aktualiseras vid 

decembermötet.

7. Julöppningen 24.11, kl. 18: Arrangemang presenterades av lion Paul. Ralf är speaker, 
Sale sponsorerar bl.a. tallrikar, bestick, mjölk, soppa, risgryn o.a. ingredienser som Sivbritt 
gör julgröten av. Andelsbanken bjuder på karameller, jultomten är bokad och Jepokryddona 
står för musiken. Emil Sandin sköter ljudanlägg-ningen och Johan Sjölind öppnar dörrarna. 
Julgranar hämtas och läggs upp to 23.11, start kl. 13:00, även gällande vapendekorationen.

8. Försäljningen av julkortslotter påbörjas 17.11 och följer den jourlista som bifogats kallel-
sen till månadsmötet. Var och en sköter ev byten av pass. Obs att behållningen används för
att stöda ungdomen i Jeppo!

9. Fredsaffischtävlingen ”Fredens framtid” producerade 9 bidrag. Styrelsens val av vinnare 
föll på Anders Eklöf, åk 6. Hans idé med ”två internationella händer som omfamnar en 
värld i fred” tilltalade juryn. Presidenten har postat det vinnande bidraget till DG.       
Beslut: Alstren presenteras för en bredare publik under julöppningen och sedan på biblio-
teket. Samtliga medverkande elever tilldelas ett pizza-köpkort, Fjalar levererar till skolan.

10. Lucia: Kandidaterna klara, ingen kandidat heller detta år från Jeppo. Sista röstningsdag är 
4.12. Luciafesten 13.12: Start 18:00 fr Marthagården, Jonas sköter facklorna, som bärs av 
lion från Jeppo och Munsala. Beslut: Jan-Ola och Fjalar är frivilliga ”Judas med pungen”, 
uppdraget bör framöver läggas på rotation. Festen infaller på s.k. styrelsedatum, vilket 
innebär att styrelsen möts nästa gång ti. 12.12.  

11. Självständighetsdagens uppvaktning vid krigargravarna håller på att ordnas. Soldater från 
Jeppo, som kan komma ifråga för kommenderingen, är Forsgård, Strengell, Sandberg och 
Nordström. Kompletterande plan B kan blir att LC ställer upp med fler representanter än 
Jan-Ola och Per-Erik. Beslut: Planen ovan följs. Per-Erik meddelar närmare per e-post.

http://www.lcjeppo.fi/


12. Insamlingen Jul i Hjärtat 1.11 – 5.12 (Campen & Hyddan).  Beslut: Vi går in för att uppre-
pa fjolårets modell, 200 € bidrag till Hyddan och 700 € till Jeppo kapellförsamlings diakoni. 
Sistnämnda inbetalas före julöppningen.

13. Övrigt:

1. Jeppolyktan; Ca 7-8 st finns i lager, material för flera på gång att ordnas. Priset är som
tidigare 50 €/st. Beslut: Stig och Viking har fullmakt att ordna fram det material som 
fordras för tillverkning av tot. 50 lyktor.

2. Pantkvittokuberna. Uppsättning av kub nr 3 vid K Supermarket/Alko i Nykarleby. 
Beslut, åtgärd: Göran tar itu med frågan.

3. Jaakko Harjumäki meddelat positivt beslut gällande RF-återbetalningen (på 315 €).

4. Acku-samlandet: Per-Erik har utverkat en tät behållare från Mirka, Jonas och Stig L 
kollar med presumtiva uppköpare av gamla ackumulatorer. 

5. Lotteriet vanns av Fjalar Fors. Intäkt: 41 €.

6. Fördelning av postlåds-/infolapparna för utdelning.

14. OBS: Nästa styrelsemöte hålls ti. 12.12.2017!

15. December månadsmöte 20.12 inkluderar Lucia –> möte –> middag avec

16. Mötet avslutas kl. 19:55

Ari Sorjonen, president Fjalar Fors, sekr.
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