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Månadsmöte den 15 april 2016 i Hunurijärvi. 

Protokoll

1. Presidenten hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 18:45.

2. Närvaron konstaterades vara 100 %.

3. Föregående protokoll (mars – se hemsidan) godkändes och justerades med signering.

4. Aktuell kassaställning: Adm. 863,16 €  - Akt. 5.783,72 €

5. DG-brev nr 10 /se e-post 29.3/ diskuterades och kommenterades till valda delar. Bl.a. 
upprepades beslutet rörande RF, d.v.s. att klubben donerar 1.000 euro samt köper 20 pins 
(Viking sköter) om de fortfarande finns att tillgå. - Klubbens minnesmärke och stödobjekt 
för organisationens 100-årsjubileum 2017 blir allaktivitetsplanen vid skolan.

6. Inbjudan till LC Oravais 50-årsjubileum den 14 maj. Beslut: LCJ deltar och inbetalar 100 €
till angivet konto. Klubben representeras av Ralf, Yvonne, Sven och Christina.

7. Inbjudan till Lions årsmöte i Åbo 28 maj. Beslut: Sven och Christina representerar 
klubben. Fjalar sköter om anmälningen.

8. Undertecknande av avtal gällande Måtars Servicehus/Måtarsstugan, byggd 2010-2012. 
Beslut: LCJ signerar avtalet och stöder verksamheten med 100 €/år, vilket innebär att 
klubben får tillgång till egen nyckel. 

9. Skrotjobb. Beslut: Timringen av lada görs på hösten; intäkt via försäljning alt. Ladan blir 
huvudvinst i julkortlotteriet. I vår satsar klubben på att genomföra s.k. skrotjobbet vid 
Keppo. Stig L organiserar via arbetslistor.

10. Pappersinsamlingen. Beslut: Insamlingen genomförs 6 maj med start kl. 16:00. Till 
grillningen kl. 17:30 skaffar Ralf korv och senap. Yvonne författar den postlådsinfo som 
skall utdelas och Ralf kopierar. Flygbladsrutterna fördelades till Stig, Johannes, Kerstin, 
Per-Erik, Göran, Paul och Ralf.

11. Valmöte. Beslut: Styrelse 2016-2017 enl. tidigare beslut (månadsmötesprotokoll 7, p. 9, samt 

utskick) fastslås.

12. Byarådet kallar föreningarna i Jeppo till diskussionstillfälle torsdagen den 19 maj, kl. 18:30,
i f.d. banklokalen (OBS!) kring ämnet "sommarens byadagar". Byadagarna ordnas 15-17 juli. 
Beslut: Klubben är med, Ralf och Yvonne deltar.

13. LCJ besöker LC Nedervetil ons 11.5. Beslut: Klubben håller sitt styrelsemöte under kvällen 
och håller normalt månadsmöte den 18.5. Anders påminner Tor-Erik Backström att vi vän-
tar på officiell inbjudan.

14. Stipendier. Beslut: Årets skolstipendier fördelas till Jeppo-Pensala skola 150 € – Metsä-
kulman koulu 30 € – Carleborgskolan 150 € – Topeliusgymnasiet 150 € – Musikinstitutet 
90 €. Marlene sköter inbetalningarna.

15. Donation, som har sin upprinnelse i en tandläkarräkning. Beslut: LCJ donerar 100 € till 

http://www.lcjeppo.fi/


Källan för flyktinghjälpen. Summan tas från klubbens flyktingkonto.

16. Information/övrigt:

◦ Zonen frågesport: 1. Munsala I – 2. Oravais II – 3. Jeppo I. Bra arr., utfall ca +/- 0 €.

◦ Motionskampanjen: 21 noteringar = 1113 poäng (rapporterats 15.4)

◦ Insamlingen för veteraner gav 774 euro. Nästa år utlovats 5 soldater.

◦ Heikki Hemmilä har initierat en tävling i retorik för ungdomar under nästa verksam-

hetsperiod och med tyngdpunkt i jan 2017. Yvonne är invald i i planeringsgruppen.

◦ Ralf och Yvonne är inbjudna till guvernörsrådets träff i Karleby den 20.8.2016 för att 

berätta om hur Jeppo har tagit emot de asylsökande som kommit till byn.

◦ Sven överräckte 3 diamanter från Lions International, USA. (Kontoret i USA har plockat itu de

aktiviteter vi bidragit till från sekreterarens månadsrapportering. Av de 4 målgrupperna har vi gett bidrag till 

tre grupper, se: http://lions100.lionsclubs.org/SW/programs/centennial-service-challenge/index.php )                
De skall fästas på klubbens flagga inför 100-årsjubiléet.

◦ LC Nykarleby Älvor arrangerar välgörenhetskonsert i Nkby kyrka den 8 okt. 2016.

◦ Torolf Höglund har aviserat zonens välgörenhetskonsert hösten 2017. Ralf invald i 

arrangörsstaben.

◦ Klubben bör komma ihåg uppvaktningen vid krigargravarna på självständighetsdagen!

◦ Ari vann månadslotteriet.

17. Mötet avslutas kl. 19:35. ----> ~ 22:55

Kvällen avrundades med bastugång, bad och smaklig buffémiddag. Alla 24 medverkande avnjöt en 
trevlig samvaro, som gärna upprepas nästa år. Vi tackar busschauffören Stefan Söderlund för tål-
modig väntan och trygg skjuts!

Ralf Häggblom, pres. Fjalar Fors, sekr.       
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