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Månadsmöte den 18 maj 2016, kl. 19:00, på Café Funkis       

Protokoll för verksamhetsperiodens avslutande möte

1. President Ralf Häggblom hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 19:15.

2. Närvaron bekräftades uppgå till 100% då regelverket beaktats.

3. Protokollet från april månads (15.4, Hunurijärvi) möte justerades med underskrifter.

4. Kassaställningen: Adm. 303,91 €     Akt. 3.844,22 €.      Flyktingkontot: 277,08 €    

5. DG-brev nr 11 (se e-post 3 maj) behandlas till valda delar. Bl.a. gavs kompletterande info 
om s.k. retoriktävlingen, som ordnas inkommande verksamhetsår.

Under kaffepausen med läcker designtårta avtackades mångåriga (17 år) kaféinnehavaren Marjatta 
för den utmärkta service hon presterat alla de år klubben hållit sina möten på Café Funkis. Hon 
kunde samtidigt berätta att efterträdaren f.o.m. 1.7, Jasmine Aalto, hälsar oss fortsättningsvis 
välkomna som mötesgäster då nästa säsong inleds. 

Pausen utnyttjades även till förhandsuppvaktning av lejon Per-Erik Lindgren, som fyller jämna 70 
år 7 juni. Han håller sig oanträffbar ute på okända sjökoordinater den aktuella dagen. 

6. Aktiviteter:

- Skrotinsamlingen, nuläget/Stig L: ca 160 tim genomförts, tillkommer  ca 40 tim. 
Två kontar har fyllts (= ca 11 ton a' 80 €) och två kontar finns ännu att tillgå. 

- Pappersinsamlingen utfördes för 49:e året i ordningen med ett resultat på ca 8 tn och 35 
talko-timmar. Beslut: Vi fortsätter minst ett år till, samtidigt som vi per postlådsutskick 
ber byborna samla både papper och skrot för LC Jeppo. Intäkterna blir kvar i Jeppo!

- Beslut: Förberedelserna för Juthbackamarknaden inleds 17.8, kl. 18, hos Stig & Eva. 
Kolla egna förråd! Viktigt att vi genomför marknaden med ett strukturerat upplägg av de 
varor som bjuds ut.

7. Övriga ärenden/information:

- Ralf informerade om festen LC Oravais 50 år, Kimo. Från klubben deltog Ralf, Yvonne, 
Viking, Vivan, Sven + Christina. Gåva inbetalats + boken ”Jeposproåtji...” överräcktes. 

- Till lionsförbundets årsmöte 28 maj i Åbo har Sven och Christina anmälts

- Fastslogs att klubben bidrar till församlingen för irakierna/syrisk afton, 10x15 = 150 € + 
för kostnaderna för cykeldäck och innerslang, 4 st ca 50 €.

- Styrelsens   beslut att klubben (Sven) ordnar s.k. talkoförsäkring för irakierna, eftersom de
tidvis medverkar i våra praktiska göromål, kunde inte verkställas p.g.a. gällande regler om 
soc.sign.   

-   Styrelsens   beslut om klubbens deltagande i zonens minigolf i Vörå 17.5 blev ej verkställd

- Nästa DG Torolf Höglund för kallat RO + ZO till möte 25.5 i Vörå för uppgiftsfördelning

http://www.lcjeppo.fi/


- Beslöts att kassörsuppgiften under juni sköts av Stig Lindén, som även fungerar i den 
ställningen under verksamhetsåret 2016-2017. 

- Den 20.8 informerar Ralf & Yvonne om arbetet med irakierna vid DG-mötet i Karleby

- Beslöts att gruppen Viking Back (sammankallare), Marlene Lindgren och Johannes Forss
jobbar för att skaffa fler medlemmar till klubben. Första möte på sensommaren/hösten.

- Ralf informerade om besöket hos LC Nedervetil samt om RO:s upprop om behovet av 
värdfamiljer för 12 deltagande ungdomar i ungdomslägret på Villa Elba 24.7-1.8.2016.

- Lotterivinst nr 1 gick till Ralf. Lotterivinst nr 2 (extra) gick till Per-Erik

- Beslöts att LC Jeppo härefter sköter uppvaktningen vid krigargravarna på 1) de stupades 
dag (maj) och 2) självständighetsdagen (dec).

- Beslöts att inbetalningen 1.000 € till RF-insamlingen kan verkställas inom maj -16.

8. Jubileum och utmärkelser.

Beslut: LC Jeppo går in för att vid tillfälle hedra medlemmarna enligt ålder i klubben med 
Melvin Jones-utmärkelse. Därmed kommer utdelning av riddartecken inte att bli aktuella. 

Beslut: Klubben fortsätter att dela ut närvaromärket 100% till dem som nått den nivån.

Jan-Ola och Sven begär bidrag med bilder och personliga anekdoter till den 50-årshistorik, 
som är under vardande.

9. Utträde

Barbro Stenfors har begärt utträde ur klubben räknat f.o.m. 1.7.2016. Begäran beviljades.

10. Mötet avslutas kl. 20:35

Ralf Häggblom, pres. Fjalar Fors, sekr.

Glad so
mmar!
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