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Månadsmöte den 17 februari 2016, kl. 19:00, i Café Funkis

Protokoll

1. När pizzahalvorna svalts och kaffekopparna tömts öppnande presidenten mötet kl. 19:20.

2. Konstaterade närvaron vara 100% med stöd av regelverket; på plats 18 medlemmar.

3. Januari månads mötesprotokoll (se hemsidan) justerades med tillbörliga underskrifter.  

4. Kassaställningen:  Adm. 275,03 €     Akt.  6.364,85 € . Noteras att lucia-andelen på 1.300 € 
inkommit samt att s.k. flyktingkontot står på 527,81 €.

5. Presidenten presenterade DG-brev nr 8 (se e-post 2.2) i sammandrag.  Vi noterar bl.a. att 
distriktets årsmöte med tjänstemannaskolning hålls i Himango den 23.4.-16. Vikten av 
medlemsanskaffning poängteras även.

6. Beslöts bidra med två (2) utlottningspriser á 20 € till den pågående bibliotekskampanjen.

7. Beslöts delta i bowlingevenemanget för 4-mannalag i Vörå 22.2, kl. 19:30. Ralf anmäler 
klubbens representanter: Boris, Sven, Leo och Per-Erik.

8. Beslöts betala föreningsmedlemsavgiften 20 € till byarådet.

9. Beslöts att datum för klubbens 50-årsjubileum är 12.11.2016. Jubiléet går av stapeln i Uf-
lokalen. Heikki Hemmilä har vidtalats att hålla festtalet.

10. Beslöts att 1.000 € av klubbens andel (1.300 €) av luciamedlen används för att stöda den 
blivande allaktivitetsplanen vid skolan. Stödet kan betalas när planen börjat ta synlig form. 
Vi informerar jeppoborna härom i samband med meddelandet om pappersinsamlingen i 
maj. Ralf kontaktar redan i detta skede föräldraföreningens representant ang. bidraget. 
Återstående 300 € används också för barn- och ungdomsverksamhet.

11. Beslöts bidra med stipendium om 3 x 200 € till  jeppofamilj i behov av stöd. Raterna 
betalas i mars, april och maj.

12. Vivan presenterade sitt förslag till styrelse och funktionärer 2016-2017. Efter en stunds 
diskussion landade vi i förteckningen nedan, vilken skall behandlas ännu i mars för att 
sedan fastslås på aprilmötet.

◦ President: Vivan

◦ 1:a vice: Ari

◦ 2:a vice: Anders

◦ sekreterare: Fjalar

◦ skattmästare: Stig L

◦ klubbmästare: Sven

◦ past. Pres.: Ralf

◦ tailtwister: Göran

◦ ungdomsutb.: Per-Erik

◦ PR: Sven
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◦ medl./närv.komm.: Sven + Stig F + Leo

◦ aktivitetskomm.: Ari + Yvonne + Per-Erik + Jan-Ola

◦ webbsida: Fjalar

◦ quest: Yvonne

◦ AR: Viking

◦ verks.granskare: Per-Erik + Anders

◦ luciakomm.: Kerstin + Eva + Yvonne + Göran

◦ julöppning: Paul + Ralf + Sven + Per-Erik

◦ julgranar, vapen: Stig + Viking + Fjalar + Göran + Boris

◦ skrotinsaml.: Stig L + Ari + Sven + Göran + Viking

◦ julkort: Marlene + Stig F + Per-Erik + Jan-Ola

◦ jubileumskomm.: se dec.protokoll

◦ RO: Ralf

13. Zonens frågesport 2.4 på Jeppo Uf väntar ca 60 deltagare. Kostnadsbild: orkester 450 €,
mat 25 €/pers., hyra 100 €, frågeställare 40 €. Supékortet kommer därmed att betinga ca 
36 €. - Vi siktar på att klubben är väl representerad med deltagande lag!

14. Beslöts att medlemsvården kommer att utmynna i två begivenheter:

• MUIK-match i hemma-arenan i mars. Kostnad: biljett 8 € + smörgås. Per-Erik 

återkommer per e-post med exakta tidpunkten o.a. detaljer.

• Månadsmöte i april (15:e eller 20:e) i Hunurijärvi med bastu, mat och möte. Avec-

tillfälle. Avfärd från Jeppo kl. 18:00. Ralf tar kontakt till Kalevi.

15. Övriga ärenden (jfr även med styr.prot.):

◦ Avgiften för medlemmar resp. familjemedlemmar behandlas på årsmötet

◦ Zonmöte på Juthbacka 18.2, kl. 19:00

◦ LC Nykarlebys 50-årsjubileum firas inkommande lördag

◦ Värdfamiljer efterfrågas för ungdomsutbytet kopplat till villa Elba 24.7-4.8.2016

◦ Yvonne har skrivit en bra artikel i senaste LION-tidning. Läs den! 

◦ I dagsläget har flyktingarna varit på förhör hos myndigheterna och dagarna går i 

osäker väntan. 17 st är kvar i Jeppo.

◦ Lotteriet vanns av Leo Alho. Vi gratulerar!

16. Presidenten avslutar mötet kl. 20:35 .  

Ralf Häggblom, pres. Fjalar Fors, sekr.
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