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Månadsmöte nr 4 den 20 dec. 2017, kl. 18:00, i Café Funkis

Mötet inleddes med trivsamt luciabesök (lucia + tre tärnor), överräckning av gåva och blommor, 
varefter följde månadsmöte enligt nedan.  

Protokoll:

1. Mötet öppnas av presidenten kl. 18:20

2. Mötesnärvaron konstateras:      100 %

3. Protokoll 3 justerades med namnteckning; kan läsas på hemsidan.

4. Kontoställning: Adm  1.397,63 €,   Akt  4.777,00 €. 

5. Administrativa ärenden:

a) 100% närvaro-pins för 2016-2017 delades ut i samband med p. 2.  

b) Antagningen av ny medlem förblev hängande i väntan på nästa tillfälle.

6. DG-brev nr 4, e-post 28.11. H. Hemmiläs brev ang. skolprojekt i Sri Lanka (e-post 29.11). 
Vardera breven presenterades i tillräcklig omfattning och föranledde följande beslut:

◦ 50 € inbetalas för retoriktävlingen, till vilken 8 svenskspråkiga anmält sig. Framöver 
torde sponsoreringen vara ordnad på förhand.

◦ Yrkesskolprojektet i Sri Lanka följs upp i kommande informationer.

◦ Förbundets och Distriktets fb-sida börjar användas vartefter bekantskapen växer. Bl.a. 
kan vi lägga in egna händelser på dessa ävensom kort text och bild om bortgångna 
medlemmar (till toimitus@lions.fi). - Se även nedan.

DG:s e-post 8.12: ....Jag skulle också vilja be dig at lägga bilder och saker på våra facebook-sidor. ...

7. Försäljningen av julkortslotter påbörjats 17.11, slutförts 2.12. Kommittén och arrange-
mangen har fungerat fint! - Jan-Ola skrev 3.12: ”Vi beställde 1300 st och hälften gick till 
lions (minimi 20 st/lion= 470 st) och firmabeställningar (332). Återstod 498 st, som vi 
sålt i samband med julöppningen 24.11 vid UF och under sammanlagt 11 dubbeltimmar vid
Sale och 4 dubbeltimmar vid S-Market i Nkby. Försäljarnas antal var sammanlagt 32 (enligt
schema) med reservation för att någon av olika orsaker hamnat att sälja ensam. Försälj-
ningen genomfördes således av 32 lionsturer på sammanlagt 64 lionstimmar.”

Diskuterades LC Nykarlebys förhållningssätt till vår försäljning vid S-Market, men lades 
detta till sidan på kontot personliga problem och därmed utan beslut om skilda åtgärder.

Vi siktar på att återkomma med samma aktivitet och koncept även nästa år.

8. Lucia: Kerstin Alho rapporterade intäkter omfattande ca 3.243 €, men t.v. utan exakta 
kunskaper om omkostnaderna. En fullödig rapport fås senare. 

9. Självständighetsdagens uppvaktning vid krigargravarna : Per-Erik redogjorde för en 
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finstämd och värdig hedersbetygelse för ortens bortgångna krigare i vilken deltog på 
kommendering tre av byns nuvarande värnpliktiga. Beslöts försöka få tag på fotomaterial 
att lägga till klubbens hävder.

10. Övrigt:

1. Pantkvittokuberna i Jeppo och Nkby inbringar varierande intäkter per vecka (6-40 
€/kub) beroende på huruvida den matas i anslutning till en större helg. Uppsättning av 
kub nr 3 är på G i Nkby, K-Market, enl. Tommy Sjöström (ref. Jonas Back), men med 
fortsatt frieri om hjälp från LC Jeppo. Ståndpunkt: ”Delar vi på intäkterna skall vi också 
dela på kostnaderna.” 

2. Acku- och skrotinsamling. Stig meddelar att Hatanmaa betalar 650 €/ton för ackumula-
torer och 100 €/ton för övrigt skrot. Täta acku-kontar fås från Mirka, dessa bör förses 
med bytbart trälock och placeras baktill på skrotlaven för att kunna lyftas skilt för 
vägning. Informativ acku-skyltning vid Sale och på fb görs av Fjalar sedan systemet 
rapporterats vara på plats.

3. Protokollet från zonmöte nr 2 den 27.11 refererades i korthet. - Obs! Ingen 13-dagsbal.

4. Diskuterades behovet av Pet-röntgenapparatur till Vasa centralsjukhus. Beslut: Vi 
håller ögonen på detta och ställer oss beredda att medverka i projektet inom F- / O-
distriktet, även med ev LCIF-stöd.

5. Beslut: Viking, Stig och Ralf samlar material för montering av ytterligare Jeppolyktor. 
Då materialet finns, kallas till talkokvällar.

6. Månadslotteriets vinst inhöstades av Ulla Wistbacka.

11. Mötet avslutades kl. 19:14. Presidenten överräckte ett blomsterhängt tack till café-
värdinnan Jasmin Aalto och ett dito till sekr. Fjalar, varefter ...........

LC Jeppo avec intog en smaklig julmiddag a la Café Funkis.

God jul och gott nytt år!

Ari Sorjonen, president Fjalar Fors, sekr.
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