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Månadsmöte nr 2 den 18 okt. 2017, kl. 19:00, i Café Funkis. 

Protokoll:

1. Pres. Ari S öppnade mötet kl 19:05. Närvaron konstaterades uppgå till 100%.

2. Föregående protokoll justerades. - Kan läsas på hemsidan, http://www.lcjeppo.fi/node/78

3. Kontoställning: Adm  319,08 € Akt  2030,41 € . Skrotpengar inte inkommit ännu p.g.a. 
”motgångar” hos betalaren. Fakturan 300 € för Lionslotterna betalats, 8 st ännu att avyttra. 
Pantkvitton inkommit, J = 55,10 € och N = 110,75 €. Påminns om att N-beloppet skall delas mellan 
Jeppo och Nykarleby. Beslöts att LC Nkby bekostar uppsättningen av låda 3, för vilket tillstånd finns
och platsen blir K-Market. Intäkterna från denna låda delas även mellan LC Jeppo och LC Nkby. 

↔
Årsmötesförhandlingar
1. Besluta om godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående 

verksamhetsåret. Beslut: Efter sekreterarens presentation beslöts godkänna berättelsen.
2. Föredras resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse. Beslut: Efter Stig Forsgårds 

föredragning beslöts godkänna ärendena i denna punkt.
3. Besluta om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga 

ansvariga. Beslut: Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades.
4. Fastställdes medlemsavgiftens storlek till 37,50 + 37,50 = 75 €/år + 10 € för Lionslotten. 

Hänsyn tas till rabatten för makar.
5. Fastställdes verksamhetsplanen enligt versionen på föreg. månadsmöte + hemsidan, med 

möjlighet till flexibilitet.  Budgeten för det påbörjade verksamhetsåret bygger hållbart på de 
administrativa intäkterna. 

↔

4. Anhållan om RF-återbäringen inom oktober. Beslut: Göran S och Viking B, med Vivan N-B:s hjälp, 
sköter ansökan och motiverar med ”förebyggande av ungdomars marginalisering” genom att stöda 
skapandet av en trygg och övervakad mötesplats  med ledd verksamhet i Jeppo UF:s klubbrum.

5. DG-brev nr 3, som skickats 15.10 per e-post, presenterades av presidenten.

6. Ny medlem: Kaplan Henrik Östman. Beslut: Ett enhälligt månadsmöte välkomnar Henrik Östman 

som medlem i klubben och utser Sven S som hans fadder. Sekreteraren kontaktar förbundet för att få 
sig tillskickad up-to-date antagningsmaterial. 

7. Julkortslotteriet under kontroll med vinster för 1510 €, vilket utgör 46% av beröknade försäljnings-
intäkter. Tillståndsansökan insänd. 250 lotter redan reserverade. Tryckning sista veckan i okt. 
Styrelsens förslag om tillägg av ”Finland och LCI 100 år” på kortet anammades. Förslaget om att 
lionsinformationen flyttas till kortets baksida vann understöd och blir mötets beslut. 

8. Fredsaffischtävlingen: J-P skola har meddelat 18 presumtiva deltagare. Kerstin G skaffat ritpapper 
och FF levererat till skolan ti 9.10. Alstren inlämnas 08.11 till klubbens styrelsemöte. Beslöts att 
styrelsen får fullmakt att utse vinnaren.

http://www.lcjeppo.fi/


9. Ladan klar i måndags (16.10). Till MyLCI redovisas: 100 h timring + 25 h leverans = 125 h, vilket 
ansågs ok. Leveranstimmarna kan eventuellt justeras beroende på vart ladan hamnar. Området är 
uppsnyggat av Stig L och Viking. Anders H och Jan-Ola W ställer upp och barkar de sparrar som 
blev över i detta skede. Stig L sköter om att forsla bort barkavfallet.

10. Skrotinsamling: Beslut 1) informationspuff utdelas i samband med inbjudan till julöppningen 24.11. 
Beslut 2) klubben ordnar tillvaratagning av skrotet från Källströms fastighet jämte FF:s ratade gamla
Mitsubishi . Åtgärden ordnas under vecka 43, 23–26.10. Samtidigt ordnar Per-Erik lockförsedd 
tunna till Måtarsberget för insamling av ackumulatorer.

11. Två initiativ möts; Församlingens och Lions’ idéer kring självständighetsdagen. Beslöts att Per-Erik 
diskuterar med församlingen om samarbete angående hedersuppvaktning vid hjältegravarna onsd. 
6.12. För möjligheten att ordna beväringar till detta tillfälle utnyttjas uppropet 24 sept via DG Matti 
Välikangas.

12. Övrigt:

1. Protokoll från zonmöte 1. Styrelsen beslöt arkivera protokollet i sekreterarens pärm.

2. Insamlingen Jul i Hjärtat 1.11 – 5.12 (Campen och Hyddan). I fjol bidrog klubben med 200 €. 
Beslöts behandla frågan på novembermötet.

3. Info om Talkoöversättare (via Gurli Dumell) för  mera svenskspråkigt material inom Linons

4. Info om Nkby Älvors självständighetsfest i Stjärnhallen 5.12.2017. Se e-post 14.10! Högaktuell 
är även Älvornas välgörenhetskonsert i Nkby kyrka inkommande söndag kl. 18..

5. Övrig försäljning under julöppningen: Beslöts att ”Jungar by, gambel å ny”-historiken ges 
tillfälle att sälja boken vid julöppningen 24.11, som bereds mera ingående på novembermötet.

6. Månadslotteriet vanns av Per-Erik Lindgren.

13. Mötet avslutades kl. 20:35.

Ari Sorjonen, president Fjalar Fors, sekr.
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