
Månadsmöte den 16.3.2016, kl 19:00, Cafè Funkis

Protokoll

1.  I vicepresident Vivan Nygård-Back hälsade välkommen och öppnande mötet kl. 19:18.

2.  Närvaron noterades till 100% på basen av gällande regelverk.

3.  Februaris månads mötesprotokoll (finns på hemsidan ) justeras senare med underskrifter när   
     ordinarie presidium finns på plats.

4.  Kassaställningen: Adm. 716,17 €,  Akt. 6.116,62 €.  Flyktingkontot oförändrat på 527,81 €. Platsen
      på Juthbackamarknaden är betald; 45 €.

5.  DG-brev nr 9 (se e-post 1.3): LCI firar 100-årsjubileum och efterlyser jubileumsansvarig. Denna 
     kan gärna vara samma som svarar för klubbens Röda Fjädern-kampanj. Beslöts följa styrelsens
     förslag: Viking är jubileumsansvarig.

6.  Kallelse till distriktets årsmöte 23.4.2016 i Himango (se e-post 1.3.2016). OBS: Anmälan senast  
     8.4.2016. Beslut: Kommande presidium deltar; Vivan, Fjalar, Stig L samt RF-ombud Viking.   
     President Ralf ordnar anmälan och röstningsfullmakterna för två (2) röster. 

7.  Zonens Frågesport hålls i Jeppo Uf:s lokal 2.4.2016 kl 19:00. Inbjudan har skickats ut till samt-
     liga klubbar i zonen. Anmälning om deltagande senast 30.3.2016. Efter tävlingen serveras mat 
     från stående bord enligt Marjattas meny: sallad, nötstek i rödvinssås, potatis med ugnsrot-
     frukter, efterrätt, kaffe och kaka. Priset för menyn mm går på 38 €/pers och betalas in på adm. 
     kontot. Dryck till maten fås till självkostnadspris; Stig L ordnar utbudet. Efteråt dans till tonerna
     av Sounds. Roll-up och plakat skall också stå framme.
     Viking ordnar det praktiska utförandet. Beslöts att klubbmedlemmarna slutför förberedelserna
     på Uf fre 1.4, kl. 17:00. Fjalar skickar påminnelse via e-post!  

8.  Insamling för veteraner 8.4.2016 med start vid Sjukhemmet 15.30. Beslut: Presidenten kollar 
      behovet av skjutsar med Monica Julin och meddelar därefter chaufförerna Per-Erik, Jan-Ola, 
      Johan S, Fjalar och ?. Basen är Café Funkis, där rutterna fördelas, startar och avslutas. 

9.  Förslag till styrelse 2016-2017 enligt bilaga från styrelsemötet 9.3 diskuterades. Beslöts fastslå 
      listan efter några ändringar; t.ex. att Göran ersätter Paul som verks.gransk. (se ny bilaga!)

10. Beslut: Månadsmötet april hålls vid Hunurijärvi fredag 15.4.2016. Bastubad, simtur (frivillig),
      möte och mat (gös, m.m.). Klubben betalar bussen, som startar kl. 17:40 fr. Hjortrongränd, kör 
      via Bärs kl. 18:00, Funkis 18:07, Slangar, Back, o.s.v. De som inte var närvarande på mötet kan 
      anmäla sitt deltagande till presidenten sedan han kommit från sin resa (må 21.3). 
      Anmälda t.v.: Vivan+Viking, Boris+Maggi, Stig+Eva, Johan+Barbro, Sven+Christina, Stig F, 
      Johan F, Marlene+Per-Erik, Göran+Gunborg, Anders+Christine, Ari, Fjalar. = 20 st

11. Beslut: AR-fondansvariga lion Viking beställer 20 st adresser à 10 € som han sedan handhar.
      Klubbmedlemmarna kan på så sätt lätt vid behov få tag på en adress samtidigt som vår klubb 
      understöder fonden. Med tiden skall adresserna också vara tillgängliga vid Sale och Posten.

12. Övriga ärenden:
     - Medlemsvården: MUIK-match sö 13.3.2016 avnjöts av 10 klubbmedlemmar som fick se en 
       intressant drabbning. Stort Tack till Per-Erik som ordnat tillfället, inkluderande info om MUIK 
       av spelande tränare Smulter och Per-Erik själv med info, goda tilltugg och dryck i VIP-rummet.
     - Älvorna: Informationsmöte om invandrarsituationen i Nykarleby, Juthbacka 17.3.-16, kl. 18. 
       Se e-post 3.3. Mötet hoppas att ngn från LC Jeppo är intresserad att delta!
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     - Klubbens trivsamma insats i zonens bowling i Vörå står att tolka bland Flickr-bilderna.
     - Inbjudan fr. LC Nedervetil har kommit för gemensamt möte 2:a onsdagen i maj. Beslut i frågan
       fattas på april-mötet.
     - Beslut: Mötet godkänner att Marlene köper outtagna julkortslotterivinster (Livette rypsolja
       med citron, á 15 €) för á-priset 20 €. Intäkten bokförs på adm-kontot.
     - Inkommit e-post gällande RF och lionsorganisationens 100-årsjubileum.
     - Lotteriet gynnade Barbro S denna gång. Gratulationen går till självaste Fru Fortuna!

13. Mötet avslutades kl. 20:15

Vivan Nygård-Back, I vice-president Fjalar Fors, sekr.


