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Månadsmöte den 15.2.2017, kl. 19:00, i Café Funkis

DG Torolf Höglund och lady Siv på besök.

Protokoll

1. Presidenten hälsade gästerna och andra välkomna och öppnade mötet kl. 19:06. 
Mötesnärvaron konstaterades medels namnupprop, varvid lejon Anders H förblev utan 
redovisning. 

2. Föregående månads mötesprotokoll (nr 5) justerades.  [Se klubbens hemsida!]

3. Kontoställningen sedan bokföring o internationella avg. betalats och luciamedlen inkommit, 
enl. skattmästarens meddelande 9.2.-17;  - Adm.: 1.745,79 €.   - Akt.: 3.333,44 €

4. DG Torolf fick ordet som icke officiell besökare; II VDG Leena Boren var officiell besökare
i september. Han koncentrerade sitt inlägg kring satsningarna på Röda Fjädern-åtaganden, 
som i fjol fick en något skev start p.g.a. de hårda målberäkningarna per klubb som då 
presenterades. Det kan bli svårt att nå målet 5 milj. euro för Finlands del. 

Ytterligare förklarade han den viktiga skillnaden mellan LCI och LCIF, där den senare 
jobbar i huvudsak med akuta katastrofinsatser. Som exempel därutöver nämndes Sveriges 
insatser i Turkiet, Norges dito i Libanon och Finlands hjälp med solkokare i Kenya. 
Omfattande information hittas via förbundets hemsidor.

Efter frågor och en mera omfattande diskussion om klubbsamarbetet inom Nykarleby, 
signerades den 100-årsfana, som så småningom skall föras till högkvarteret i Chicago. 

Klubben överräckte sitt bordsstandar till DG och en flaska ”buteljerat mörker” till lady Siv.

5. Vivan rapporterade från zonmöte 3, 9.2.2017, i Oravais och plockade vissa hållpunkter från 
en stämma i god anda och med öppna diskussioner. Punkterna, som dels innehöll välbekanta
säsongprogram och dels några nya tankar, redogjordes i tillräcklig omfattning och antecknas
ha kommit närvarande lejon till kännedom.

6. Beslöts att månadsmötet den 19.4 sker i sällskap med LC Alahärmä. Vid tillfället besöker vi 
Jeppo Biogas och samlas därefter i Måtarsstugan för mat och möte.

7. Noterades att rekryteringsfoldern är utdelad i Jeppo-postlådorna och att den spritt sig även 
lite längre än så.

8. Vivan redogjorde för '100-årsjubileumsutmaning genom praktiskt projekt' med ”Lions Barn
först”. Läsprojektet "Lejonläsning" i Jeppo-Pensala skola är en del av detta. Det genererar 
inga pengar, men har blivit populärt och skapar glädje.

9. Redovisning av Lucia-aktiviteten för LC Jeppo: 

• Totalt antal arbetstimmar:  85 tim (kommitté + kröning) -  Antal engagerade lions: 10 st

• Insamlade medel:  1.033 €   [Totalt 3.100 € (3090,51 €)]   - Donerat:  333 € (Scouter, Nurk) samt

700 € till klubben. Beslöts att sistnämnda summa går retroaktivt till diakonin i Jeppo.

http://www.lcjeppo.fi/


10. Beslöts att timra två lador, en under vårterminen och en på hösten. Viking underhandlar om 
sparrvirke och Ralf tar kontakt med köpare(n).

11. Månadsmöte och medlemsvård i mars. Beslut: Furirbostället i Oravais fre. 17.3.2017. Obs! 
Klubben betalar för busstransport och spa. Anmälan sker enligt anvisningar, som presiden-
ten skickar per e-post.

12. Övriga ärenden

• Kuber för flaskreturkvitton. Beslut: Viking gör 3 kuber och Stig F söker varaktigt 
insamlingstillstånd för dessa. Placering i Sale Jeppo, S-Market Nykarleby och        
K-Market/Alko i Nykarleby. 

• Beslut: Ari gör förberedande valberedning för presentation i mars.

• Teaterresan Pleppo II; Beslut: Deltagarna står för bussen (13,85 €) och teaterbiljetten
(26 €) = avrundat totalt 40 € till adm.kontot.

• Juthbackamarknaden 18-19.8 2017; avgiften skall betalas i mars (skattmästaren)

• Måtarsstugan; avtalet signerat 24.1.-17, nyckeln förvaltas av presidenten. Till k-dom.

• Ev deltagande i Röda Fjädernkonsert med Vörå- och Oravais-klubbarna läggs på is 
eftersom läget kring arrangemangen är oklart.

• Lc Nykarleby Älvor planerar gemensam aktivitet, en Självständighetsbal 5.12.2017

• Månadslotteriet inbringade 26 €. Vinnare: lady Siv Höglund

13. Mötet avslutades kl. 20:22

Vivan Nygård-Back, pres. Fjalar Fors, sekr.
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