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Protokoll över eMånadsmöte (13-)20.5.2020, som hölls per e-mail enligt DG:s instruktion pga 

Coronavirusläget. Besluten och slutliga protokollet gjorda på basen av inkommen respons. 

1. Mötets öppnande och närvarolista: Närvaron 100% genom svar på email med beaktande av 

lappningsregler och coronaläget.

2. Protokollet för emånadsmötet i april godkändes, men undertecknas senare.

1. Kassaställningen - adm.  872,71 €; - akt. 3 127,99 €. Inkommit skrotinkomster 432€.
2. DG:s brev Nr 11 –

a. man får samlas högst 10 personer på samma plats  distansmöten. 
b. aprils valmöte 78 poströstkuvert / 63 tillbaka inom utsatt tid: 81%. 
c. Guvernörsteamet 2020–2021: DG Rauno Ojantakanen, LC Oulainen; 1VDG Helinä 

Marjamaa, LC Kokkola/Kokkotar; 2VDG Björn Beijar LC Jakobstad/Malm. 
d. LC Haapajärvi/Kultahiput och LC Lestijärvi: ökat med 2 eller flera nya medlemmar. 
e. Förbundets årsmöte hålls 13 juni som distansmöte. Se Förbundets hemsida. 
f. Periodens början i racerfart, med internationella årsmötet i Milano och ungdomslägret 

vid Villa Elba, och avslutning i snigelfart pga coronapandemin. Verksamheten  noll, 
men pappersarbetet blev betydligt mera och alla möten på distans. 

g. Jag hoppas att ni uppfattat mig som klubbarnas och medlemmarnas guvernör, och inte 
en som har flugit högt bland molnen. Det har varit med glädje jag har följt med er 
verksamhet som ni spridit i närområdet och längre bort. Ni har med glädje gjort ert 
Lions arbete, fast medelåldern i vissa klubbar är hög. TACK till er alla!! 

3. Ladutimringen. Jobbet görs i mindre grupper med beaktande rekommendationerna pga 
coronaläget! Arbetet bra i gång efter 2 talkokvällar. 

4. Luciaprojektet. Klubben sänt av Yvonne H uppgjord skrivelse till inhiberat möte 26.3. 
5. Inkommit brev från Jeppo UF 13.4.2020 med anhållan om ekonomisk hjälp. Styrelsens förslag 

om tilläggsanslag på 500€ godkändes. 
6. Förberedelse för Juthbacka-marknaden hos Stig o Eva L i augusti. Jourlista presenteras då. 
7. Gemensam teaterdag med lionsklubbarna i höst. Planeras komediföreställningen AYN lö 24.10 

kl 19:00 med mat före teatern. Bussen startar från torget ca 15:30. 
8. Årets byadagar ännu oklara pga coronaläget. Klubben avvaktar regerings rekommenadationer.
9. Anmälningsärenden

a. Info delats ut angående pappers-, acku- och skrotinsamlingen, returflaskpantkvitton, 
Juthbackamarknaden och lite om vår hjälpverksamhet och vart insamlade pengar går 

b. Stipendier till skolelever utbetalade
c. Luciamedel 700€ + julkortspengar 300€ utbetalats till Jeppo Ungdomsorkester
d. Lion Marlene fyllde jämna år 29.4, men vår uppvaktning framskjuten till hösten
e. 2 skrotkontar på sammanlagt 5760kg fyllts av Stig L, Göran och Jan-Ola.
f. Viking och Jan-Ola lade ner veteranernas och krigsinvalidernas kransar på de stupades 

dag 17.5.
g. Avgående president Jan-Ola tackar klubbens medlemmar för ett givande och på många 

sätt lärorikt verksamhetsår. Ett speciellt tack till sekreterare Stig L och kassör Stig F.
h. Jasmin Aalto på Café Funkis tackas med blomampel för god service under året. 

Jan-Ola Wistbacka, president Stig Lindén, sekreterare
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