
 
Månadsmöte nr 2 den 17 okt. 2018, kl. 19:00 på Café Funkis.  Pizzabuffé från kl.18:30 

 

Gäster: 2VDG Rauno Ojantakanen från LC Oulainen samt Christina Simons från LC Nykarleby/Älvor 

 

Protokoll:  

 

1. Mötet öppnades av president Anders Häggman som önskade alla välkomna. Ett speciellt varmt 

välkommen riktades till våra gäster 2VDG Rauno Ojantakanen, Christina Simons samt till Evas och 

Stigs barnbarn 4 åriga Anna. 

  

2. Närvaron konstaterades med namnupprop till 100%. 

 

3. Föregående protokoll justerades; kan läsas på hemsidan 

 

4. Kontoställning: Adm 516 €   Akt 4468,17 €. Inkommit skrotpengar 768 € den 10 okt. 

 

 

Årsmötesförhandlingar 

1. Besluta om godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret. 

Beslut: Den välskrivna berättelsen godkändes efter presentation av sekreteraren. 

2. Föredras resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse. Beslut: Alla ärendena i denna punkt 

godkändes efter Stig Forsgårds föredragning. 

3. Besluta om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga 

ansvariga. Beslut: Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades. 

4. Fastställdes medlemsavgiftens storlek till samma som föregående år eller 37,50 + 37,50 = 75 €/år + 

10 € för Lionslotten. Rabatten för makar gör den enas avgift till 50 €/år. 

5. Fastställdes verksamhetsplanen enligt versionen på föregående månadsmöte och klubbens hemsida, 

med möjlighet till flexibilitet. Budgeten för det påbörjade verksamhetsåret bygger på de 

administrativa intäkterna. 

 

 

5. DG:s brev nr 4 presenterades av 2VDG Rauno Ojantakanen. Det viktigaste för tillfället är 

medlemsvärvningen, två nya medlemmar/klubb är målet vi borde sträva till. ”Klubb besöker klubb” 

och förslag på utmaningstävling mellan klubbar (Jeppo-Pedersöre), vem får fler medlemmar. 

Försäljning av Lionslotter och –julkort är en viktig verksamhet, intäkterna finansierar förbundets 

ungdomsarbete. Klubbarna kan ansöka om Röda Fjäder bidrag, högst 2000 €, till sina 

ungdomsprojekt. Deadline är 31.10.2018. Lionsklubbarnas internationella stiftelse, LCIF, vill stärka 

internationella hjälpinsatser med Kampanj 100. Målet att samla 300 milj. USA dollar på 3 år, 

Finlands mål 5,5 milj.  

 

6. President Anders gav en kort rapport från Regionforum och Zonmöte 27.9 på Juthbacka. Den här 

periodens viktigaste serviceprojekt är 1) diabetes, 2) syn, 3) hunger LCIF, 4) miljö och  

5) barncancer. Pengar kan sökas från Arne Ritari stiftelsen för olika projekt inom oktober. 

Värdfamiljer behövs till internationella ungdomslägret som ordnas i Karleby i sommar.   

 

7. Fredsaffischtävlingens material har förts till skolan 5.10. Sekreteraren har meddelat DG Leena Borén 

och fredsaffischtävlingens ordförande i O-distriktet Helinä Marjamaa om Jeppo-Pensala skolas 

deltagande. Elevernas alster bör vara klara senast 7.11, sekreteraren hämtar dem från skolan nämnda 

dag. För att klubben skall hinna utse en vinnare beslöt månadsmötet hålla nästa styrelsemöte 

undantagsvis redan 7.11 kl. 19:00 i Måtarsstugan. Stor uppslutning av medlemmar önskas till det 

här mötet som skall rösta fram den vinnande affischen enligt följande kriterier: originalitet, 

18.10.2018 



konstnärlighet och tolkning av temat ”Vänlighet har Betydelse”. Det vinnande alstret skall postas 

senast 15.11 till DG för nästa bedömningsnivå. 

 

8. Ladutimringen: Ladan når nu upp till 11 stockvarv och torde bli klar vid nästa timringstillfälle 18.10. 

 

9. Luciakommittén har hållit sitt första möte för verksamhetsperioden. Annonsering efter kandidater 

har inletts (se ÖT 9.10.2018). Hittills har 3 kandidater anmält sig, fler hinner ännu med. 

Kandidaterna presenteras i ÖT 17.11 och i Nykarlebyposten 28.11. Jeppo ansvarar i år för 

Luciaprogrammet i kyrkan liksom uppgiften att vara Luciamamma, 2-3 mammor önskvärt. Från 

klubben skall också utses 7-8 fackelbärare + 2 judas. Mötet konstaterade med glädje att en f.d. 

Nykarleby Lucia, Cecilia Back från Jeppo, i år blivit vald som en av kandidaterna till Finlands Lucia. 

 

10. Julkortslotteriets tillståndsansökan görs efter månadsmötet. Vinstsortimentet är samma som i fjol. 

Försäljningen inleds fredag 16.11 vid Sale, Marlene sänder ut försäljningsturlistor. I år har det sålts 

100 julkort färre till företag.   

 

11. Bidragsanhållan:  1) 150 € till Grönkulla boende för resa till musikalen Chess. Ansökan behandlades 

på Zonmötet och de övriga klubbarna i Nykarleby kommer att bevilja den anhållna summan. Beslut: 

150 € beviljas.  2) Privatperson anhållit om bidrag åt sina studerande ungdomar. Ari och Ralf fick i 

uppdrag att utreda till oktober månadsmöte. Ari presenterade utredningen på styrelsemötet. Beslut: 

På basen av utredningen och i enlighet med styrelsens förslag förordas ansökan inte.  3) Förfrågan 

om arbetsinsatshjälp för inkörning av ved. Ralf presenterade sin utredning. Beslut: Klubben 

avvaktar tillsvidare eftersom ingen hjälpförfrågan kommit från personen som ärendet berör. 

 

12. Anmälningsärenden: 

- Rapporterades från insamling för Krigsinvalider och –veteraner fredag 12.10. Fem chaufförer 

och fem beväringar genomförde insamlingen som inbringade 858 €. Konstaterades att 

insamlingens sociala funktion uppskattades bland donatorerna, viktigt att få prata med någon. 

Troligtvis var detta nästsista insamlingstillfälle eftersom Krigsinvaliders och –veteraners 

numerära antal av naturliga skäl blivit så litet. Beslut: Presidenten fungerar som kontaktperson 

för insamlingen. 

- Rapporterades från Zonens gemensamma Välgörenhetskonsert för Pet-röntgen lördag 13.10 i 

Stjärnhallen. Programmet var uppskattat. Inalles uppträdde ca 100 personer och publiken 

räknade ca 200 personer. Behållningen blev ca 4500 €. Beslut: Sven deltar för LC Jeppos del vid 

överräckningen av penninggåvan. 

- ”Lions gör gott”-skyltens tillverkning och uppsättning är inte ännu klar men under bearbetning. 

- Lionslotterna utdelades på mötet samt 100 % närvaropins åt två medlemmar som var förhindrade 

att närvara på föregående möte. 

 

13. Övriga ärenden 

- Julöppningen ordnas fredagen 23.11. Före bör julgranar huggas och uppsättas så också 

Jeppolyktan. Ralf sänder ut lista på medlemmarnas arbetsuppgifter. Ari utser årets Jeppobo. 

- Flaskpantkvittoboxen vid K-Supermarket i Nkby nedtagen eftersom locket söndrigt. Den 

innehöll dock 23,30 €. Behövs stadigare boxar, också locket på boxen vid S-Market är lite löst. 

Även den har tömts och innehöll 58,95 €. Beslut: Viking fick i uppdrag att utreda och hitta en 

bra lösning. 

- Presidenten överräckte LC Jeppos standard åt vår gäst Rauno Ojantakanen och önskade honom 

lyckosam hemresa. Rauno överräckte två märken. Göran Stenvall fick chevronmärke som 

uppskattning för sina 45 år som lionmedlem. Eftersom Göran var på resa mottogs det av 

presidenten. Viking, som är klubbens ansvarsperson för Arne Ritari stiftelsen, tilldelades ARS-

märke.  

- Månadslotteriet, vinsten en fin linnehandduk med bomärken från Jeppo, vanns av Jonas. 

  

14. Mötet avslutas kl. 20:58 

 

 

Anders Häggman, president    Kerstin Alho, sekreterare 


