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Månadsmöte 18.12.2019, kl. 18:00, Café Funkis
1. Presidenten öppnade mötet som inleddes med en tyst minut till Ari Sorjonens minne.
2. Presidenten meddelade, att mötet ajourneras när Lucia med tärnor anländer. 
3. Konstaterades 100% närvaro. Föregående mötesprotokoll godkändes och 
undertecknades. 
4. Kassaställningen: Adm. 1415,51 € Akt. 5343,68 €
5. DG:s brev Nr 6 med diskussion.

 Motionskampanjen startar som vanligt 1.1-31.3.2020, Motionsblanketten utdelad.
 Retoriktävlingen 14.1.2020, Kokkolan Yhteislukio i Karleby. Avgiften är 2€ per 

klubbmedlem. Från svenska området är tre st anmälda. Stig F kollar att fjolårets 
lägeravgift är betald.

 Inom O-distriktet vanns fredsaffischtävlingen av Linnea Parikka-Aho, 
Kansalaisopisto (Kuvataidekerho), Ylivieska. Förbundsstyrelsen utser nationella 
vinnaren. 

 LCIF. Tillfälle att donera en ”julgåva”. 
5. Julöppningen: Den laktosfria julgröten blev också under månadsmötet föremål för 
diskussion. Styrelsen förslog att laktasenzympreparat finns tillgängliga nästa år. 
Förslaget bifölls. Fjalar Fors är en värdig vinnare av titeln årets Jepobåo! 
6. Alla lotter sålda i julkortslotteriet redan 8.12! Munsala julmarknad en positiv 
erfarenhet med efterskänkt bordshyra! 
7. Lucia 13.11 var igen en lyckad aktivitet med fullt hus i kyrkan, men med mindre kol-
lekt än tidigare år. För tillfället finns ca 2900€ på luciakontot.
8. Viking har tillverkat Jepolyktor av material som finns så det akuta behovet är 
tillgodosett. Mer material för stommar är beställt. Viking kallar till talko enligt behov. 
9. Jeppo UF anhåller om bidrag – styrelsens förslag 1500€ i detta skede bifölls.
10. Pantlådan vid S-Market har förnyats av Viking och han har också monterat den på 
plats. Stig F sänder räkningen för NC Designs arbete och material till LC Nykarleby. Vår 
klubb (Viking) har stått för arbetsinsatsen.
11. Övriga ärenden, info:

 Uppvaktning 6 december vid krigargravarna sköttes av Viking och Per-Erik.
 Inbjudan till Linneornas kalaskväll i Kållby samlingshus 1.2.2020 kl 18 avec. Be-

slöts, att hugade deltagare anmäler sig själva. Inbjudan som bilaga.
 Tackkort har kommit från Nykarleby Flyktingvänner.
 Månadslotteriet vanns av Marlene.

Årets Lucia Elin Wik med tärnorna Alma Hedman och Theresa Nyman uppträdde under 
mötet. Efter uppträdandet tackade presidenten för ett väl förrättat värv och delade ut 
varsin gåva till lucian och tärnorna samt en blomma till luciamamman Britt-Mari 
tillsammans med maken Pekka.

Före avnjutandet av julbordets läckerheter tackade presidenten Jasmin och överräckte 
en julblomma.
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