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Månadsmöte den 16 december 2015, kl. 19.00, Café Funkis 

Protokoll

1. Vice-presidenten Vivan Nygård-Back öppnade mötet kl. 19 i president Ralfs frånvaro. 
Medlemsnärvaron konstaterades vara 100% med beaktande av lappningsreglerna. Också 
sekreterare Fjalar förhindrad, varför Jan-Ola förde protokollet.

2. November månads protokoll har distribuerats och justerats per email och undertecknas av Ralf 
och Fjalar vid senare lämpligt tillfälle.

3. Kassaställningen: Adm. 1099,36€ Akt. 6421,75€.

4. DG-brev nr 6 från 3:e december refererades i huvuddrag. Till tidningen ”Österbottens Lion” 
lovade Yvonne H bidra med inslag och Sven S med bilder från matkvällen med flyktingarna 17.11. 
100€ ska betalas i brist på annonser.

5. Diskuterades följande styrelsebeslut/-förslag:

• Beslöts återkomma till bidragsansökan från Hem- och skolaföreningen vid Jeppo-Pensala skola 
för anläggning av aktivitetsplan vid skolan. Inte bara skolbarn, utan också ungdomar får nytta av 
planen. Det totala kostnadsförslaget är på 35.000-45.000 €, färdigt monterad, saknas ännu 
täckning för cirka 10.000 €. Beslöts följa styrelsens förslag att mera fakta bör inhämtas i ärendet. 

• Beslöts i detta skede bidra med 100€ till föreningarnas infotavla vid Sale. Byarådet är 
initiativtagare. Tavlans placering diskuterades ännu en gång, men tavlan monteras på utsidan invid
postlådan t.h. om ingången. Nyckeln och lista på föreningar med bruksrätt förvaras inne i butiken. 

• Mötet beslöt omfatta styrelsens förslag att avsätta 500€ för palliativa vården. Medlen tas från 
höstens timrade lada. Timrare och skaffare tackades ännu en gång för väl utfört jobb! 

• Trettondagsbalen på Kredu i Nykarleby (e-post 29 nov) firas traditionsenligt 5.1. Anmälan skall 
insändas till Ralf senast 28 dec. 

6. Julkortslotteriet var en framgång. Alla 1300 lotter såldes, varav ca hälften vid Sale och SMarket i 
Nkby. Beräknad tidsåtgång ca 55 timmar. Detaljfrågor ska ännu diskuteras inom 
julkortskommittéen (Vivan, Per-Erik, Stig F och JOW) med tanke på kommande års försäljning. 
Förslag mottas med tacksamhet.

7. Matkvällen 17.11 var en framgång. Intäkterna räknades till 768,15 € vilket innebar en ökning i 
s.k. flyktingkassan, som nu innehåller 591,61 €. Deltagarna var ca 100 och ett tjugotal rymdes inte 
med. En ny flyktingkväll på våren beroende av intresse från flyktingarnas sida. Beslöts återkomma 
till saken på januarimötet.

8. Julöppningen 27.11 var ånyo en framgång och Paul höll ännu en gång en bra och fast hand om 
arrangemangen. Past presidenten Yvonne utsåg Ulla Linder till Årets jeppobo och Brage Finskas 
till Årets medmänniska. Det gångna året har varit så pass exceptionellt, att konceptet med två 
märkespersoner denna gång konstaterades väl motiverat! Efterlystes effektivare information om 
evenemanget. Press och radio borde informeras om årets jeppobo på förhand.

9. Diskussionen om nya(?) kutymen(?) med penninggåva till Lucia med tärnor, som inkommit från 
Lucia-kommittéen var synnerligen livlig. Styrelsen anser ”att det vore olyckligt att slå in på vägen 
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med att ansvarsklubben skall köpa luciagåvor á 3 x 70 € = 210 € i en frivillig välgörenhetsverksam-
het. Att överräcka dem i ett helt annat sammanhang i januari rimmar också illa” I diskussionen 
framkom att LC Munsala senaste år erlagt betalningen. Däremot ansågs det oklart när ett dylikt 
principbeslut tagits och av vem? Luciakommittéen kan knappast förbinda sig till dylikt utan 
särskilt beslut om saken inom den enskilda klubben. Lion Per-Erik föreslog att en eventuell 
penninggåva i fortsättningen kunde tas direkt ur Lucia-kassan, men att LC Jeppo detta år 2015 
erlägger sin del om 210€, ifall det visar sig att övriga klubbar erlagt sin andel de senaste åren. 
Förslaget vann understöd och omfattades av mötet, men luciakommittéen utreder ännu saken.

10. Övriga ärenden 
- Buss till Lucia-kröningen i Nykarleby kostade ca 130€ och summan tas ur medlen från 
   flyktingkvällen. 
- Röda Fjäder-planen ifylld och insänd enligt tidigare beslut: 1000€ + 1 st pins á   
   10€/medlem. 
- Viking informerade om ett stormigt distriktsstyrelsemöte i Karleby. 107-O distriktet  
   omfattar inte LC Finlands planer att bojkotta det internationella samarbetet. 
- Johannes Forss uppvaktades med blomma och glögg med anledning av 80-årsdagen,  
   varpå jubilaren tackade med spirituellt anförande.

11. Nästa möte hålls 20 januari. Mötet avslutades kl. 19.45

Efter månadsmötesförhandlingarna avnjöt klubbens medlemmar avec Marjattas smakliga julbord 
med programinslag av Lucia Lina Strang med tärnor. De uppträdande uppvaktades med varsin 
minnesgåva och luciamammorna samt Marjatta tackades med varsin julblomma.

Vivan Nygård- Back Jan-Ola Wistbacka 
I vicepresident tf sekreterare


	Gemenskap - Vänskap - Hjälpsamhet - Talkoanda Datum: 19.12.2015

