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Månadsmöte fredagen den 17.3.2017, kl. 18:00, i Furirbostället, Oravais.

Protokoll     

1. Presidenten hälsade välkommen och öppnade mötet i närvaro av 20 medl. Noterat = 100%. 
Inräknat medföljande hälfter blev vi totalt 27 deltagare!

2. Föregående månads mötesprotokoll (nr 6) justerades med underskrifter.

3. Kontoställningen;  Adm.:  1484,72 €.Akt.: 2945,53 €

4. Brev nr 6 från DG refererades i lämplig omfattning (se p 5 och 8/j). Vad ärendet ”RF-LQ 
Samarbetsprojekt” anbelangar, beslöts överföra avgörandet till styrelsen.                   
Brev fr. LCI, LCIF: Noteras bl.a. ”globala hjälpveckan” i april samt att ett ”vaccineringsbi-
drag” á 1000 $. Beslöts att klubben inte befattar sig med sistnämnda fråga.

5. Distriktets årsmöte i Vörå 22.4: Beslöts att tre (3) deltagare – presidenten, skattmästaren, 
sekreteraren – anmäls utgående från p 6. 

6. Valberedningen presenterades av tillträdande presidenten Ari. Beslöts följande förändringar: 
II vicepresident = Jan-Ola, skattmästare = Göran, verksamhetsgranskare = Leo Alho.        
Till listan fogas Uppvaktning vid krigargravarna = Jan-Ola och Per-Erik. Den korrigerade 
förteckningen tas till förnyat beslut i april.

7. Zonens frågesport lö. 25.3. Beslöts att klubben betalar lagens meny, dvs 8 st, till vidstående 

konto senast 19.3; FI23 4970 3040 0015 56
Beslöts ställa upp med följande två lag:       
          Sven – Yvonne – Ralf – Per-Erik     Stig F – Jan-Ola – Kerstin G – Vivan

8. Övriga ärenden

a) Kuber för flaskreturkvitton; Beslut: Jonas beställer 2 st ”lukittava palautelaatikko” 
22x17x23 cm och Stig F fullföljer påbörjad tillståndsansökan

b) Bowlingkväll i Vörå må. 27.3, anmäl senast 23.3; Beslut: Ev. intresserade till ett 4-
mannalag kontaktar Per-Erik. 

c) Pidroturnering i Nedervetil arr Lc Nedervetil 2.4. Noteras.

d) Beväringar samlar in medel för veteraner fredagen den 7.4. Samling vid Funkis kl. 
15:45. Frivilliga chaufförer: Sven – Per-Erik – Jan-Ola – Fjalar.

e) Lejonläsningen noteras avslutad 14.3. Insatsen blev 9 lions och 60 timmar.             
Ett mycket positivt tackbrev från åk 1 presenterades.

f) Motionskampanjen lever månaden ut. Meddela slutpoängen till Fjalar s.f.s.m.
g) Ladutimring; Beslut: Sparrar vid Mässjeslandet kollas 28.3 (Stig L och Viking). Ralf

bjuder ut vårens lada via Fb.

h) Skrotkontainern torde komma på plats i april. Noteras.
i) Hundraårsjubileets hjälputmaning/Skydda vår miljö. Beslut: Fjalar kollar med 

Senatsfastigheter (VR/SJ) huruvida LC Jeppo kunde bidra med uppsnyggning av 
stationsområdet/parken.

j) Finlands Lions förbund årsmöte i Joensuu 9-11.6; ingen representation. Noteras. 
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k) Johan Stenfors noterad som priviligerad medlem. Noteras.

l) Teater 28.10 2017, gemensam aktivitet, musikalen "Ingvar". Noteras.
m) Nya Lionsnålar? Noteras: Inget intresse i detta skede.

n) Månadslotteriet vanns av Fjalar Fors. Lotteriet inbringade 57 €.

9. Mötet avslutades kl. 19:05 

Efter mötet avnjöt hugade deltagare både rök- och infraröd bastu (med förvecklingar) samt fräsch 
uppvärmd badtunna i det fria. Sotproblematiken i mörka miljöer blev därmed också grundligt 
avhandlad.

Kvällen avslutades med utsökt ståndsmässig middag i 1700-1800-talsstil med förfogande till 
furirens förnämliga servis och bestick. Introduktionen innan serveringen lockade fram både god 
aptit och glada miner.

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