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Månads- och årsmöte den 21 oktober 2015, kl. 19:00, i Café Funkis

Protokoll

1. Presidenten hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 19:17.

2. Sekreteraren konstaterade 100% närvaro medels namnupprop o.a. godtagna regler.

3. Mötet justerade september månads mötesprotokoll. Undertecknas.

4. Kassaställningen: Adm. 2.089,78 €     Akt. 3.628,93 €.  Alla medlemsavgifter är betalda.

5. Årsmötesförhandlingar
1. Efter muntlig presentation beslöt mötet godkänna verksamhetsberättelsen 2014-2015.
2. Bokföraren föredrog resultat-, balansräkning och revisionsberättelse i tillräcklig grad.
3. Beslöts fastställa bokslutet och bevilja styrelse och övriga ansvariga ansvarsfrihet.
4. Beslöts bibehålla medlemsavgiften oförändrad vid 75 €/år +2,50 f. Österbottens Lion, 

fördelat enligt 35 + 2,50 € på hösten och 40 € på våren.
5. Mötet beslöt efterfölja den verksamhetsplan som uppgjordes på våren och som finns 

inskriven på hemsidan. Likaså godkändes av skattmästaren uppgjort förslag till 
budget för verksamhetsåret 2015-2016 (bilaga).

6. Presidenten presenterade DG-brev nr 4 i huvuddrag.

7. Behållningen från motionsjippot 4.10: Nettoresultatet 486, 34 € . Beslöts, avvikande från 
tidigare, att hela det insamlade beloppet används lokalt för de flyktingar som finns i Jeppo.

8. Älvornas 10-årsjubileum 14.11.2015. Beslöts att presidiet + partner representerar LCJ. 
Klubben betalar deltagaravgiften för dessa. Som jubileumsgåva inbetalas 100 € på Älvornas
konto samt överräcks boken ”Jeposproåtji – heilt enkelt” vid festen. Ralf sköter anmälan.

9.  LC Nedervetils klubbesök i november beslöts ordnas på Jeppo Potatis. Mötet startar 
18:30. Ralf skickar skriftlig inbjudan. 

10. Teater 5.12 med andra Nykarleby-klubbar. Pjäs: ”Tre systrar och en berättelse” på WT. 
Middag efter föreställningen. Ralf skall ha anmälan senast 28.10 och Sten H. den 29.10.       
I diskussionen framkom det olustiga med att äta sen middag; em-föreställning skulle därför
sitta lämpligare. Beslöts att anm.tiderna står fast. I övrigt tas vidare kontakt via e-post. 

11. Val av jubileumskommitté för vårt 50-årsjubileum i november 2016. Styrelsen föreslår 
följande goda medlemmar: president Vivan Nygård-Back – Johan Forss – Paul Bjökqvist – 
Sven Simons – Stig Lindén.  Beslöts enligt förslag med förstärkning av Anders och Kerstin.

12. Beslut från Tekniska nämnden 29.9.-15/142§ angående arrendering av område på Måtars-
berget för skrotinsamling. De inskrivna villkoren diskuteras. Beslöts att presidenten 
utreder detaljer kring villkoren innan ärendet avgörs på novembermötet.

13. Övriga ärenden
- Rapport från Pnat/DRK-möte på Juthbacka 26.9 vilket blev ett misslyckande. Viking 
refererade hur zonmötet vid samma tillfälle förlöpte                     
- Beslöts beställa 20 st bordsstandar från Flagmore. Kostnad enl. offert, 615 € + leverans. 
Sekreteraren sköter beställningen.        
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- Beslöts ordna så att AR-stiftelsens adresser finns tillgängliga hos postombudet och Sale. 
Ralf sköter förhandlingarna.        
- Beslöts att vi tar på oss uppgiften med skrotinsamlingen vid Keppo som getts grönt ljus +
att klubben får 1.000 euro för jobbet. Stig L uppgör arbetslistor med sikte på att uppdraget 
slutförs inom detta år.                
- Beslöts plocka ner, leverera och plocka upp den timrade ladan tisdag 27.10, start 11:00.   
- Fredsaffischtävlingen blir inte av; skolan inte intresserad i år.        
- Frågan om anskaffning av trygghetstelefoner förfaller p.g.a. att JNT tillhandahåller dem 
på hyresbasis till behövande.        
- Utdelning av 100%-märken till Eva, Stig L och Stig F.        
- Lotterivinsten tillföll Fjalar F.        
- Diskuterades svårigheten att få Luciakandidater i år. Låt oss alla hjälpa kommittén.            
- Paul meddelar att Uf-lokalen är bokad för julöppningen den 27.11.

14. Mötet avslutades kl. 21:17.

Ralf Häggblom, ordf. Fjalar Fors, sekr.
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