
Månadsmöte nr 6 den 21.02.2018, kl 19:00, i Café Funkis.

Protokoll

1. Presidenten öppnar mötet kl. 19:07 i närvaro av 16 medlemmar. Med beaktande av systemets 

möjligheter blev närvaroprocenten ändå 100%.

2. Protokoll nr 5 justerades (se www.lcjeppo.fi)  

3. Kontoställning:  Adm: 1.014,42 €,    Akt: 4.872,43 €.  / per 11.02.2018

4. DG-brev nr 5 delgavs per e-post 21.1.2018. Åtgärder behövde inte vidtagas.

5. Antagningen av ny medlem. Januari månadsmöte beslöt att Ralf kontaktar Henrik Östman på nytt. Vi

avvaktar Ralfs besked. Ifall resultatet blir positivt tar Sven över som fadder. Beslut: Avvaktas.

6. Gemensam aktivitet: Besök till LC Alahärmä framskjuts till senare. Beslut: Ari fortsätter att utreda. 

7. Insamling för krigsinvalider   fre. 23.3. Beslut om chaufförer: Viking eller Vivan, Per-Erik samt att 

Göran, Ralf och Sven tillfrågas.

8. P.g.a. ovanst. sker avfärden kl. 18:30 fr. Funkis till mars månadsmöte i Hunurijärvi. Gemensam 

transport. Klubben betalar buss och bastu. Förhandsanmälan avec. Beslut: Mars månadsmöte hålls i 

bussen. Bussen startar i Nkby18:00, kör  Östra Jeppov. - Funkis - ? ..................

9. Anhållan   om ekonomiskt bidrag 10.2 från nygrundade föreningen Nykarleby Flyktingvänner r.f.  

Beslut: Klubben bidrar med 350 €  till kontot FI21 5563 0520 0510 51

10. Frågesporten   hålls på Juthbacka 17.3, kl. 19. Anm. Per 9.3. Beslut, deltagare: Stig F, Vivan, Viking, 

Stefan G, Per-Erik, Marlene, Sven, Yvonne, Ralf, ...

11. Diabetesläger   på Åland   för finlandssvenska barn 11-14 år. Initiativtagaren Mats Fors söker stöd bl.a. 

från zonens klubbar. Budget: 15.350 €. Hur sker rekryteringen? Beslut: Avgörande fattas när mera 

info finns tillhanda, men inställningen är positiv.

12. Övrigt:

• Lucia  -resultat: Intäkter 4.611,87 € - Utgifter 1.811,28 € = 2.800,59 €. Utdelas 400 € till Nykarleby 

forsfarare samt 3 x 800 €/klubb. Sistnämnda skall gå till barn och ungdom; märk: förslag inväntas 

av medlemmarna till nästa månadsmöte.

• Info för bet. 50 €/nyfödd har uppdaterats/levererats till rådgivningen. (Fjalar och Vivan) 

� ▪     Lions Forum 24.3 i Tfors. Mån.mötet i jan. beslöt att Anders deltar, klubben bet. resan. (e-post 10.2)

• Zonen har extra möte 12.3.: Klargörande info (Markku Suoranta) kring PET-utrustningen till Vasa. 

Alla intresserade välkomna. Beslut: Mera info om klockslag och plats skickas per e-post.

� ▪     Kom ihåg att motionera och anteckna! 

� ▪     Kom ihåg att leverera info om aktivitet, datum, utförda lionstimmar till sekreteraren!

• Månadslotteriet. Vinnare blev Anders - efter en loop via Per-Erik.
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http://www.lcjeppo.fi/


• Pränika (för medlemsvärvning 2 st), vimpel (RF), diplom (RF) och certifikat (LCI) presenterades.

• Vilken är situationen angående s.k. ’flyktingkassan’?

• Konten för ackumulatorer blir tillgänglig senare i vår.

13.     Mötet slut kl. 20:07. 

  Ari Sorjonen, pres. Fjalar Fors, sekr.


