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Månads- och valmöte nr 8 onsdagen den 17 april 2019 kl.19:00 i Café Funkis        Pizzabuffé från kl. 18:30 

 

Protokoll: 

1. Presidenten öppnade mötet kl. 19:10. 

2. Närvaron konstaterades vara 100%. 

3. Protokoll nr 7 justerades. 

4. Kontoställning: Adm 1.350,22 €      Akt 4.724,91 € 

5. DG-brev nr 10 (e-post 8 april) genomgicks. 

6. Valmöte april: Jan-Olas förslag, till nästa verksamhetsperiods presidium och funktionärer, 

fastslogs. Ny slutgiltig lista utsänd 10.4 per e-post.  

7. Presentation av Luciainsamlingens bokslut: Intäkter 4.837,35 €, kostnader 1574,56 € samt 

utdelning 1000 € till varje arrangörsklubb och 200 € till Nykarleby Forsfarare. Beslut: Vår klubb ger 

sin andel av vinsten eller 1000 € till Jeppo Ungdomsorkester. 

8. Inkommit förfrågan om klubben kan åta sig att snygga upp på den brandhärjade tomten i Jeppo.          

Förslag: Klubben åtar sig inte uppgiften. Beslut: Enligt förslag. 

9. Utomhussittplatserna till skolan är färdigt byggda efter några talkokvällar i Vikings verkstad. 

Klubben levererar bänkarna till skolan i samband med Föräldraföreningens talkokväll den 8.5. 

Beslut: ”Lions Club Jeppo”-bricka beställs och sätts fast på klubbens byggprojekt. För tillverkning av 

namnbricka kontaktar Viking CNC Design i Nykarleby. Tackkort sänds till materialsponsorerna = 

Järn Kulla Ab, Oy Svarvars Trävaruhandel Ab och K-Rauta Alahärmä. Fjalar kollar med Nykoprint 

vad kostnaderna blir att trycka tackkort av kortmodell som finns på klubbens hemsida. Sponsorerna 

nämns också vid invigningen och kunde nämnas i skolans årsberättelse. 

10. Ladutimringen inleds ti. 23.4 och fortsätter on. 24.4 och to. 25.4. Stig L har sänt ut turlista. Stig har 

också skottat bort snö från timringsplatsen. Vinnaren i årets julkortslotteri har ingen användning av 

ladan. Klubben hjälper henne hitta en köpare. 

11. Pappersinsamlingen ordnas fre. 10.5 med start kl. 15:00. Lion Yvonne hade gjort upp en bra 

modell på postlådslapp med info om pappersinsamlingen, skrotinsamlingen, ackumulatorer, 

returflaskpantkvitton, Juthbackamarknaden och lite om vår hjälpverksamhet och vart våra insamlade 

pengar går. Postlådslapparna hämtas från Norlics kontor och delas ut ca.1 vecka på förhand. Ralf 

beställer kont till Måtarsberget från Finells Transport. 

12. Stipendier till skolelever och penninggåva till nyfödda. Svårt att hålla koll på nyfödda Jeppobor 

om föräldrarna själva inte är aktiva. I sommar stänger dessutom rådgivningen i byn. Gåvan till 

nyfödda är en fin gest som vi vill fortsätta med.  Förslag: Stipendier till skolelever och studeranden 

utbetalas enligt samma modell som tidigare år, Jeppo-Pensala skola 150 €, Zachariasskolan (åk 7-9) 

150 €, Topeliusgymnasiet 150 €, Wava-institutet 90 € och Metsäkulma 50 €. Beslut: Stipendier ges 

enligt förslag. Lion Marlene tar kontakt med Välfärdscentralen för att kolla om personalen där kan 

dela ut vårt infoblad, som berättar om gåvan till nyfödda Jeppobarn. Klubben sätter också upp info 

om penninggåvan på Välfärdscentralens anslagstavla.  

http://www.lcjeppo.fi/


13. Övrigt:  

1) Rapportering från Distriktets årsmöte 13.4 i Kelviå. Jan-Ola och Stig F deltog. En givande dag 

med bra skolning och intressanta möten med andra klubbars medlemmar. 

2) Rapportering från Zonens frågesport sö. 24.3 och från bowling må. 8.4. Klubben har inte fått 

någon resultatlista från frågesporten. Årets frågor var kluriga och ovanliga. Resultaten från 

bowlingen utsänd via e-post 10.4. Från vår klubb deltog Per-Erik, Stig L och Leo och 

fyramannalaget de ingick i placerade sig på 5 plats av totalt 9 deltagande lag. 

3) Motionsresultat för klubben: 1193 poäng + 638 km skidåkning. Resultatet har rapporterats till 

distriktet. 

4) Konsertpianot flyttades lö. 30.3 till biblioteket. Läraren Petrina Lindqvist mycket nöjd med 

instrumentet. Ett piano till dagis har hittats i Gerby. Priset är 200 € och Anders sköter 

avhämtningen. Behövs införskaffas hjul för att en person lätt skall kunna flytta instrumentet. 

Anders kollar utbudet av hjul på internet och köper om priset är rimligt. Beslut: Klubben skaffar 

mässingsskylt ”Lions Club Jeppo” till båda instrumenten. Viking beställer från CNC Design. 

5) Pantkvittokubernas förnyade tillstånd är klart och har hämtats, kostade 63 €. Senaste tömning av 

kuberna gav klubben ca 100 €. Beslut: Yvonne skriver den tvåspråkiga instruktionen som sätts 

upp vid pantkuberna. Instruktionerna lamineras av Jeppo Kraft. Det nya tillståndsnumret bör 

vara väl synligt.  

6) ”Lions gör gott”-skyltens uppsättning är under arbete.  

7) Nästa månadsmöte hålls vid Keppo i den byggnad där klubben rev bort gamla interiören. Mötet 

börjar kl. 18:30 och vi bjuds på kaffe. 

8) Klubben får sälja 40 stolar och 10 bord som finns vid Keppo. Stig L lovade hämta dem med sin 

traktorkärra. Han ville också köpa 30 stolar och 5 bord. Beslut: Klubben säljer åt Stig L nämnda 

mängd för 250 €. 

14. Månadslotteriet vanns av Stig F. Dessutom utlottades icke avhämtade vinster från julkortslotteriet: 
Resebyrå Ingsva presentkort á 100 € tillföll Yvonne och Kerstin G, Jeppo potatis presentkort tillföll 
Marlene och Stig L. Också två Kaj-CD skivor, som klubben fick på sitt 50-års jubileum, utlottades. 
Dessa tillföll Viking och Eva L. 
  

15. Mötet avslutades kl. 20:53. 
  
 
 
 
 

Anders Häggman, president  Kerstin Alho, sekreterare 


