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Månadsmöte nr 7, fredagen den 22 mars 2019 i bussen på väg till Strandis i Larsmo.  

Protokoll: 

1. Presidenten öppnade mötet kl. 17.30, närvaron konstaterades. 

2. Protokoll nr 6 justerades. 

3. Kontoställning: Adm  1.457,47 €      Akt  4.837,91 €  

4. DG-brev nr 9 genomgicks i korthet. Distriktets årsmöte den 13.4 i Kelviå. Presidiet deltar, 

anmälningar senast 30.3. Finlands Lionsförbunds årsmöte i Kalajoki 7-9.6. Tidningen Österbottens 

Lion utkommit och utdelas senare. Gemensam beställning av 100 % närvaropins via Heikki Hemmilä 

(sekreteraren beställt 15.3). 

5. Val: Jan-Ola hade gjort förslag till nästa verksamhetsperiods presidium och funktionärer. Förslaget 

för första behandling presenterades på månadsmötet. Var i övrigt klart förutom sekreteraren. Under 

mötet slogs dock fast att Stig Lindén åtar sig uppdraget. Andra behandlingen sker på april 

månadsmöte. 

6. Luciainsamlingens utdelning blev ca 1000 €/klubb. Slutredovisningen ännu ej klar så behandlas på 

april mötet och beslut fattas om hur medlen fördelas. Jeppo Ungdomsorkester föreslogs som 

mottagare på senaste månadsmöte.  

7. Klubben har gett 2000 € till Jeppo familjen vars hus brann ner till grunden. Förslag: Klubben 

meddelar om gåvan i infobladet som delas ut till alla Jeppobor före pappersinsamlingen i maj. 

Beslut: Enligt förslaget. 

8. Lions ungdomsläger på Villa Elba 21-28.7. Föregående månadsmöte beslöt att klubbmedlemmarna 

försöker hitta lämpliga värdfamiljer som ha ungdomar i åldern 17-20 år. Arbetet fortsätter. 

9. Viking och Stig rapporterade om hur projektet med utomhussittplatser vid skolan framskrider. 

Sponsorering på en stor del av materialet som behövs, är klar. Den del som måste betalas står Hem 

och Skolaföreningen för. Viking/Stig sammankallar arbetsfolk vid behov. 

10. Rapportering från Zonmötet 11.3. Närvarande var 13 deltagare från Zonens alla klubbar. Vår klubbs 

förslag om bidrag till Jeppo Ungdomsorkester mottogs väl. Orkestern bads söka bidrag från 

klubbarna. Nicke Kronlund lade fram förslaget att ordna en konsert till förmån för orkestern. 

Nykarleby HVC mottagningens anhållan om bidrag behandlades. LC Nykarleby hade beslutat att inte 

ge bidrag och LC Munsala förhöll sig också negativt till bidragsgivning. Älvorna ger möbler till 

lekhörnan. Förslag: Vår klubb ger inget bidrag. Beslut: Enligt förslaget. 

11. Zonens bowling måndag 8.4 kl. 19:30 i Vörå. Två serier bowling och kaffe kostar 7 €/pers.  Anmälan 

senast 5.4 till Torolf Höglund. Förslag: Anders kontaktar Höglund med anledning av det, i vårt tycke, 

sena klockslaget. Om möjligt önskar vi börja bowla tidigare på kvällen. Presidenten anmäler Per-Erik 

L och Stig L. 

12. Övrigt: 

1) Rapportering från LC Munsalas 60 års jubileumsfest. Anders blev sjuk så Sven var LC Jeppos 

enda representant. Omkring 50 personer deltog i den trevliga festen.  

2) 11 personer från LC Jeppo är anmälda till Zonens frågesport 24.3 kl. 14 i Munsalagården. 

http://www.lcjeppo.fi/


3) Christine J-H har kollat dagisutrymmet där pianot, som vi planerar köpa, skall placeras. Pianot 

skall vara litet och önskvärt är att det förses med hjul. Sökes för närvarande ett lämpligt 

instrument. 

4) Ladutimringen inleds troligtvis först i mitten av april. Genom att skotta bort snö från 

timringsplatsen torkar den snabbare upp. 

5) Pantkvittokubernas nuvarande tillstånd går ut sista april. Beslut: Stig Forsgård söker nytt 

tillstånd.  

6) Konstaterades att Veteransinsamling sker den 29.3.2019. Fyra beväringar behöver skjuts. 

Chaufförerna är: Per-Erik L, Ralf H, Viking B, Jan-Ola W. 

13. Mötet avslutades kl. 18.00. 

 

  

     Anders Häggman, president                  Per-Erik Lindgren, sekreterare 


