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Månadsmöte nr 7, fredagen den 23 mars 2018, kl. 18:30, i bussen till Hunurijärvi.

Protokoll:

1. Presidenten öppnade mötet 18:37, närvaron konstaterades vara 100% med stöd av 
regelverket.

2. Protokoll nr 6 justeras vid kommande möte. (se hemsidan)

3. Kontoställning: Adm   1.586,55 €,   Akt    4.904,13 €.  Bokföringsavg. betalats, men inga 
skrotpengar har ännu inkommit. Sju medl.avgifter inväntas fortfarande. Beslöts att Marlene
diskuterar avslut av arrendet för Måtarsbergets bastuplats med Nykarleby stad, men att 
densamma inklusive avgiften för insamlings-/timringsplatsen betalas för innevarande år.

4. DG-brev nr 6, se e-post 27 febr., refererades i tillräcklig omfattning.

5. Gemensam aktivitet: Beslöts att ev. besök till Alahärmä skjuts på framtiden.

6. PET-insamlingen: Ärendet har tröskats av och till på zon-nivå =>> klubbarnas eventuella 
bidrag går till anskaffningen av röntgenutrustningen. ”Donationer tas mot fram till 15.5.” 
Beslöts stöda insamlingen med 1.000 €. [..suoraan keräystilillemme: FI54 5672 4320 0016 86 ] 

7. Val:   Anders H:s förslag till nästa verksamhetsperiods presidium och funktionärer 
diskuterades. Ett par klarlägganden gjordes, varefter förslaget omfattades (bilaga). 

8. Ladutimring: Beslöts ordna aktiviteten mot slutet av april. Nuvarande lada skall i samma 
veva levereras till Karperö. Anders försöker ordna kompletterande timmermaterial.

9. Lucia: Beslöts att insamlat belopp (800 €) går till Jeppo Uf o. upprustningen av Uf-lokalen.

10. Övrigt:

1. Info om distriktets årsmöte 21.4 i Haapajärvi (se e-post 8-9 mars)

2. Situationen ang. s.k. flyktingkassan: Konstateras att kassakontot står på 0 €. 

3. Beslut: S.k. vän-kontot (Ramsele) avslutas, summans öde avgörs vid april-mötet.

4. Kriginvalidinsamlingen 23.3 blev inte av pga arrangemangsvårigheter, nytt försök 
troligen i oktober.

5. Rapport från zonens frågesport 17.3 på Juthbacka, Britt Sund hade skrivit frågorna. 
Jeppo blev delad 5:e resp. delad 10:e. I övrigt se hemsidan, Flickr.

6. Tidningen Österbottens Lion utdelades på hemvägen (Vivan).

7. Månadslotteriet blev ogjort, nytt försök i april, föregående vinnare var Anders H.

11. Mötet avslutades kl. 19:04.    

Kvällen fortsatte med bastu och middag fram till ca 22:30. 

Ari Sorjonen, president Fjalar Fors, sekr.
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