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Månadsmöte 19.10.2016, kl 19.00, på Café Funkis  

Protokoll

1. Presidenten öppnade mötet kl. 19:15
2. Närvaron konstaterades vara 100%. Klubbens nya medlem, Jonas Back intogs traditionsenligt 

genom att presidenten överräckte medlemsbrevet och fäste lionsmärket på hans bringa. Jonas är 37 
år, bor i Nykarleby tillsammans med fru Ann-Katrin och två barn i åldern 3 resp. 6 år. Arbetsplatsen 
finns på Norcar BSB där han är koordinator. Klubben hälsar den nya, unga medlemmen välkommen 
i sällskapet!

3. September månads protokoll blev justerat. (se hemsidan!)
4. Kassaställning: Adm. 198,19 € Akt. 3.899,42 €

Månadsmötet ajourneras:        ↔
Årsmötesförhandlingar
1. Beslöts godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret. 

Noterades att motionslåden öster om järnvägen har ca 1000 besökare per år.
2. Föredrogs resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. En fråga kring fadderbarnen 

blir aktuell vid kommande månadsmöte.
3. Beslöts fastställa bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga.
4. Beslöts tillämpa s.k. familjerabatt för den andra medlemmen från samma familj samt fastställa 

medlemsavgiftens storlek till: Medl.avg. 75 €/år, familjemedlem 50 €/år. Tidningen Österbottens 
Lion ingår.

5. Beslöts fastställa verksamhetsplanen (se hemsidan) och den administrativa budgeten för det 
påbörjade verksamhetsåret.

↔
5. Dg:s brev nr 3 presenteras i korthet (se e-post 2.10!). Beslöts i anslutning till detta att tre extra lotter 

används som vinster i månadslotteriet medan de är giltiga.
6. Rapportering till MyLCI – systematisering. Presenterad information är skiftande, oenhetlig och lätt 

förbryllande. Beslöts att rapporteringen skall vara praktisk och förnuftig. Stig L sänder en kalkyle-
ringsmall till medlemmarna för (månatlig) användning och inlämning till sekreteraren. Ärendet bör 
även redas ut i 'högre instans'.

7. Övriga ärenden till kännedom eller kort-kort behandling:
• Bidrag till avd 9: Gemensam offertförfrågan för TV-apparater har sänts till Gigantti (Stråka) 

och Prisma (Ralf H). Beslöts att LC Jeppo bidrar med högst det belopp som LC Munsala går
in för.

• Gemensam aktivitet ; Teater Pleppo II flyttats till 28.1.2017, kvällsföreställning + middag. Vi

inväntar nya besked.
• Klubbesök: Styrelsen anser att vi skall invänta DG:s förslag => månadsmötets beslut.

• Ladutimring: Projektet s.g.s. klart, en ståtlig prislada väntar bara på lite ansning! 98 timmar 

skall rapporteras.
• Julkortslotteriet: Bild, text, vinster, tillstånd, tryckning m.m. är under kontroll.

• 50-årsjubileum: Noteras att arrangemang jämte inbjudningar, artister, mat etc är på slutrakan.

• Lucia: Informationen har gått ut bl.a. i ÖT och på anslagstavlor.

http://www.lcjeppo.fi/


• Julöppningen 25.11: Paul håller stadigt i trådarna. Grötingredienserna väntar på grytan! 

Beslöts donera 700 € till Jeppo kapellförsamlings diakoni.
• Jepolyktan: Material för ca 20 lyktor finns. Specialfanér kompletteras (Viking). 

• Reklamskyltarna: Per-Erik fortsätter att utreda ärendet rörande tillstånd för 10 skyltar.

• Utdelning av resterande 100%:s märken: Sven och Stig F mottagare

• Månadslotteriet vanns av Paul

• Trettondagsbalen röner ett visst intresse. Vivan meddelar Bjarne Östman, LC Nkby.

• Skolning 29.11, kl. 18, av vicepresidenter, faddrar och nya medlemmar, Juthbacka 

• Sven rapporterar: Älvornas RF-konsert inbringade 2.703 €.

8. Bidragsansökan rörande operation av 2-årig irakisk flicka i Iran beslöts bejakas med 300 €.
9. Presidenten avslutade mötet kl. 20:33.

Vivan NygårdBack, pres. Fjalar Fors, sekr.
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