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Månadsmöte nr 9, onsdagen den 16 maj 2018, kl. 19:00, i Café Funkis. - Säsongens sista möte!

Protokoll:

1. Presidenten öppnade mötet kl. 19:15 sedan församlingen avnjutit pizzabuffé och Paul 
Björkqvists blåbärsdekorerade födelsedagstårta. Närvaron konstaterades vara 100 %.

2. Protokoll nr 8 justerades.

3. Kontoställning: Adm   1.725,65 €,   Akt    1.679,12 €. Utfört: Betalat Hunurijärvi-bastu + 
buss 720 €, stipendierna betalda, intäkter från månadslotteriet och flaskreturkvitton 
inräknade.

4. DG-brev nr 8, se e-post 2.5. Beslöts att den medlem, som önskar delta i årsmötet i 

Uleåborg, har öppen fullmakt att göra så. LC Jeppo betalar resekostnaden.

5. Pappersinsamlingen to. 17 maj diskuterades. Ruttfördelningen klargjordes. Omfattades 
tanken att avsluta kvällen med grillkorv ca 17:30 – Ralf skaffar 30 grillkorvar + senap och 
Stig L levererar grillen.

6. Jepokryddona ansöker bidrag om 500 €. Beslöts bevilja ansökan och höja stödet till 800 €.

7. Anhållan 15.5 fr. Föreningen Folkhälsan ang. tillverkning av två dörrar till badhytten vid 
Gunnars simplats antogs. Beslöts tillverka dörrarna den 23.5, kl. 17:00, hos Viking.

8. Övrigt:

1. Zonens minigolf må. 14 maj kl 18 på Norrvalla. Inga deltagare.

2. Distriktets mölkkytävling fre. 25 maj kl 19 vid Vörå skidcentrum. Inga deltagare.

3. Jalle 1.5: ”Jag kontaktade Mats Fors angående diabeteslägret på Åland. Tyvärr blir 
lägret inte av denna sommar. De klubbar som betalat in en summa får den tillbaka.” 
Noterat.

4. Anders, e-post 23.4: Rapporten från Tammerfors-forumet. Ev. nytt möte i höst. Tanken 
på språksamarbete med Sverige bör hållas vid liv.

5. Utbildningsmaterial på svenska för nya presidiet: se e-post 23.4 från Gurli! Noterat.

6. ”Anvisningar för register- och dataskydd”, bilaga 7 (3 sidor) i e-post 23.4 fr Gurli! -->
Beslut: Klubbens  version, uppgjord den 12.05 av FF med stöd av sagda bilaga, god-
kändes och läggs till handlingarna.

7. Stig L:s brev till skrotuppköparen VHL (e-post 9.5) diskuterades. Beslut: Klubben/Stig L
försöker fortsättningsvis få ut de pengar som tillhör klubben (motsvarar ca 6 ton). Under
tiden ges skrotkommittén fullmakt att sortera fram en ny och mera pålitlig uppköpare. - 
Acku-konten är nu på plats. En övervakningskamera torde installeras.

8. Beslöts att aktiviteten Juthbackamarknaden inleds onsd. 15.8, kl. 18:00, hos Lindéns. 
Turlistan för bemanningen avgörs samma kväll.

9. Tillkännagivande

• Ladutimring   2 -7.5 klar: tre (3) kvällars jobb och 111 timmar (virkesanskaffning, timring, servering). 
Ladan ännu inte såld.

http://www.lcjeppo.fi/


• Den internationella styrelsen har beslutat att avsluta rutinen med återbetalning för medlemmar som 
har lämnat organisationen efter det att den halvårsvisa faktureringen av medlemsavgift har utfärdats.
Med anledning av detta kommer ingen återbetalning av medlemsavgift att ske efter dagens slut den 
30 juni 2018. Vänligen uppdatera klubbens medlemslista i MyLCI före den 30 juni 2018, för att 
säkerställa att klubbens medlemslista är korrekt.

• Sven: Det blir två krior till LION tidningen
- Berättar om pappersinsamlingen, klubbens äldsta aktivitet som startade höstterminen 1966 och
- Medlemsvärvning berättar om vår folder "Vi är Lions!”.

10. Månadslotteriet original vanns av Stig L. Extravinsterna fr. Jepo tillföll Jonas och Kerstin A.

11. Presidenten tackade deltagarna för den gångna säsongen och önskade medlemmarna en 
god sommar. Mötet avslutades kl. 20:20.    

Ari Sorjonen, president Fjalar Fors, sekr.
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