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Månadsmöte den 20 januari 2016, kl. 19:00, i Café Funkis

Protokoll

1. Presidenten hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 19:14 med en vägångsönskan.

2. Konstaterades närvaron medels namnupprop varvid 100% uppslutning blev noterad.

3. December månads mötesprotokoll (finns på hemsidan) blev justerat med tillbörliga 
underskrifter. President och sekreterare signerade även novemberprotokollet.

4. Marlene gav följande siffror för kassaställningen:  Adm. 1.078,91 €     Akt. 4.977,72 €   

5. Presidenten presenterade DG-brev nr 7 (e-post 7.1) i sammandrag.  

6. Klubben godkänner den av Yvonne skrivna samt av Ralf och Fjalar undertecknade 
motionen till förbundets årsmöte i maj i Åbo. Motionen inskickad 15.1.-16. (bilaga)

7. Julkortslotteriet lyckades bra då det inbringade 3.250 € till en kostnad på 1.232,08 €. 
Nettot = 2.017,92 €. Julgranarna gav 385 €. Som slutkläm på diskussionen uppmanades 
kommittén att nedteckna de viktiga tankarna, idéerna och all relevant information för att 
utnyttja som minneshjälp inför nästa säsong.

8. Den omdiskuterade penninggåvan till Lucia och tärnor (p. 9 i dec.-protokollet) föranledde ett 
i klubbens sammanhang överraskande turbulent meningsutbyte. Beslutet blev att klubben
överräcker 3 x 50 € till de berörda flickorna. Av princip skall klubben framöver inte betala 
för välgörenhet.

9. RF-kampanjen (PuSu-kampanja), info från Kerttu Illikainen (e-post 11.1). Beslut: Den digra
informationen åtgärdas då ärendet blir aktuellt i mars. Viking sköter bevakningen. 

10. Brevet från LCIF-ordf. Joe Preston (e-post 11.1) föranleder inga specifika åtgärder. Beslöts 
låta sy medföljande utmärkelse ”för att den tillgodosett medlemmarnas intressen ..2014-2015”

på klubbens fana. Fjalar rådfrågar sin hustru för jobbet.

LCIF-post 11.1 från IP J. Yamada ang. bestående projekt föranleder inga åtgärder: se länk 
https://www.magnetmail.net/actions/email_web_version.cfm?
recipient_id=1183345128&message_id=11839301&user_id=LIONSPROD&group_id=985836&jobid=31701365

11. Tiggarbrev för flyktingintegration - Kulturkiosken, Astrid Nikula, Jstad (e-post 7.1 & bilaga). 
Beslut: Månadsmötet beslutar att inte bidra till ärendet; flyktingar finns på hemmaplan.

12. LC Nykarlebys 50-årsjubileum den 20.2.2016 på Juthbacka. Beslut: Klubben uppvaktar 
med inbetalning av 100 € + överräcker boken ”Jeposproåtji – heilt enkelt”. Från klubben 
deltar: Sven & Christina och Fjalar. Supékort á 50 € betalas av klubben. Zonen har bjudit in 
och betalar för Viking & Vivan.   

13. Diskussion kring s.k. flyktingkontot. Församlingen har lovat bidra med 330 € för inköp 

av skor (16 par) + handskar enligt önskemål och beställning. Församlingen upplåter därtill 
900 € som kan ansökas för lämpligt behov. - F.o.m. nu finns 20 flyktingar kvar i Jeppo. 

Efter kvällens skohandel med 6 restpar (= 240 €) står kontot på dryga 500 €.         
Beslöts anhålla (Ralf skriver) om medel från församlingen för att avlöna tolk för 
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infotillfälle om volontärarbete. Fjalar sköter anskaffningen av de 12 par handskar 
som behövs.

14. Övriga ärenden:

- Trettondagsbalen blev inhiberad p.g.a. få anmälningar

- Jubileumskommittén för klubbens 50-årsjubileum torde börja jobb redan nu

- Beslöts ordna zonens frågesport den 2 april 2016 i Jeppo Uf. Viking beställer mat från 
Café Funkis och vidtalar orkestern A+A+N, Stig L sköter drickat. 

- Paul B vann lotterivinsten.

15. Presidenten avslutade mötet kl. 20:45 och önskade medlemmarna god fortsättning på 
terminen.  

Ralf Häggblom, pres. Fjalar Fors, sekr.
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