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Månadsmöte den 16 september 2015, kl. 19:00, i Café Funkis

DG Jukka Borén med fru Leena besöker mötet.

Protokoll

1. President RH öppnade mötet kl 19:10 och hälsade alla hjärtligt välkomna till höstens första 
sammankomst. Ett speciellt välkomstord riktades till kvällens gäster, DG Jukka Borén med 
fru Leena, varefter past president Yvonne Häggblom uppvaktades (försenat) på sin 60-
årsdag med blommor och bordsstandar. 

2. Närvaron konstaterades medels namnupprop och resulterade i 100% deltagande.

3. Sekreteraren högläste protokollet från månadsmötet i maj. Protokollet justerades som 
sådant. Kommentar: Skrotjobbet vid Keppo tas till behandling i senare skede. OBS!  
Framöver skickas protokoll per e-post/brev till medlemmarna för förhandsgranskning.

4. Skattmästaren konstaterade aktuell kassaställning; Adm. 1.294,13 €,  Akt. 2.957,58 €.

5. Presidenten sammanfattade den gångna sommarens händelser och nämnde därvid 
laduleveransen 25.5, flytten av klubbens prylskåp till Måtarsstugan, korvgrillningen under 
öppna byars dag 6.6, Juthbackamarknaden med efterspel, som resulterade i beslut om att 
delta även nästa år, men med bättre sortering och presentation av vårt breda utbud.

6. DG Jukka Borén berörde i sin taltur den positiva känslan av att komma till ett hemtrevligt 
och stillsamt Jeppo, där han bl.a. kunde beundra farmhus från bilfönstret och en rar Anglia 
parkerad utanför mötesplatsen. Vidare noterade han vår tvåkönade klubbs digra lista över 
aktiviteter, den positiva atmosfären på mötet och den goda skötseln av klubben, innan han 
övergick till genomgången av innehållet i sitt DG-brev: klubbverksamheten och årets olika 
teman inom vilka tanken om medmänsklighet kraftigt stigit fram på senare tid, skolningar-
na, ungdomslotterna och julkorten, ungdomslägret 2016 vid Elba,  fredsaffischtävlingen, 
lejonens ”en god dag” samt näsdagen 2015. 

Jukka uppmanade medlemmarna att via eget lösenord gå in på lions.fi hemsida för att få 
information och påverka. Han framförde även en hälsning och gratulationer från interna-
tionella presidenten Dr. Jitsuhiro Jamada till klubbens stronga grundande medlemmar, 
som i 50 års tid varit klubben trogna. Den fem man starka exklusiva gruppen – Sven, Boris, 
Paul, Johan och Johannes – förärades vederbörligt chevronmärke. Till Fjalar överräcktes 
motsvarande 20-årsmärke.

Fru Leena Borén nämnde AR-stiftelsens 30-årsjubileum samt uppmanade klubben att söka 
de projektpengar som finns att få. Utdelningen är 60% av ett godkänt projekts behov.

7. Svampkursen: Beslöts att den inhiberas pga dålig svamphöst o.a. åtaganden.

8. Frilufts- och motionsdagen på Trådi infaller sö. 4.10. Händelsen är öppen för alla. Beslut: 
Klubben informerar via planscher och erbjuder gratis grillkorv och saft. Deltagaravgiften är 
10 € för vuxna och 5 € för barn. Skaffas: muggar och saft. En arbetsplan distribueras till 
medlemmarna via e-post eller brevlåda. Intäkterna styrs till Flyktingvännerna i Oravais. 

http://www.lcjeppo.fi/


9. Ladutimring: Klubben har fått beställning på två lador. Ralf har fått löfte om gratis sparrar 
från Skogsandelslaget. Beslöts att en lada (till Stig-Göran Strand, Kantlax) timras nu i höst
och den andra under våren (till Bror Nybyggar). Ytterligare föreslås att intäkterna från 
höst-ladan tillfaller den palliativa vården. Ansvarspersonerna och grupperna som i våras.

10. LC Jeppo och LC Nedervetil besöker varandra enl. lottning av DG Jukka Borén.            
Beslut: Vi bjuder in våra gäster till novembermötet och besöker LC Nedervetil i april. 

11. Julkortslotteriet: Mötet anmodar den kommitté som tillsatts för ändamålet att börja 
planera för tryckning av 1.300 st. 

12. Övriga ärenden:
- Utdelning av pins för 100% närvaro förrättades av DG J. Borén.
- Månadslotteriet vanns av Kerstin Alho. Leena Boréns lotterivinst vanns av Fjalar Fors.     
Lotteriet inbringade 42 €.
- Uppvaktningar under året / Yvonne Häggblom 1.8.2015: 60 år          

 Johannes Forss 18.11.2015: 80 år      
  Per-Erik Lindgren 7.6.2016: 70 år

- Pnat-möte på Juthbacka 26.9. Anmälda är: Ralf, Marlene, Viking och Fjalar. Ralf kör.
- Frågan om ev. anskaffning av larmtelefoner till ensamma åldringar tas upp på senare 
möte. Marlene utreder  omständigheterna.
- Luciakommittén samlas till möte inkommande onsdag. I år står Jeppo för värdskapet.
- Inbjudan till WT:s pjäs ”Tre systrar och en berättelse” har inkommit från LC Nkby. 
Anmälan i oktober.
- Vi tackar nej till LC Oravais' invit om att ha gemensam jubileumsfest. Vi sköter oss själva.
- Inskaffats ett kassaskrin till klubben samt 2 st LC Jeppo-plakat med logo + 1 st ställning.
- Ett par reflexvästar finns ännu kvar (hos sekr.)
- Nästa månadsmöte hålls 21.10.2015, kl. 19:00, i Café Funkis.

13. Mötet avslutades kl. 21:00.

Fjalar Fors, sekreterare Ralf Häggblom, president
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