
Månadsmöte nr 1 den 19 sept. 2018, kl. 19:00 på Café Funkis. Pizzabuffé fr. kl. 18:30.

Protokoll

1. Mötet öppnades kl. 19:07 av president Anders Häggman efter att alla avnjutit pizzabuffén.

2. Närvaron konstaterades med namnupprop till 100%.

3. Maj månads protokoll konstaterades vara ok. Se hemsidan. De två dörrarna, som Folkhälsan 
önskat, till Gunnars omklädningsrum har tillverkats och levererats i juni. Staden sköter om att 
dörrarna tas bort när badsäsongen är över för att undvika att de utsätts för skadegörelse.

4. Kontoställningen 12.9.2018: Adm  622,02 €    Akt  3693,75 €  

5. Den gångna sommaren: 
- Lions Ralf ansvarade för reparationen och monteringen av simstegen vid Gunnars i juli.
- Juthbackamarknadens intäkter blev 502 €, 115 h arbete utfört av 21 medlemmar.
- En skrotkont levererades i början av augusti till ny uppköpare. Betalningen, 411,60 €, kom 

snabbt in på kontot. Andra konten levererades 11.9. Finns ännu skrotmaterial vid Sorjonens 
gamla växthus. Beslut: Tisdag 25.9 kl. 17 samling vid Sorjonens växthus för att slutföra 
skrotinsamlingsarbetet. Stig L lovat göra förberedande arbete på måndag. Finns också 
skrotmaterial i gamla hönseriet hos Kerstin och Stefan Grahn. Arbetet där fordrar planering 
innan vidare beslut fattas.  

- Flaskpantkvittokuberna har under tiden 1.7 – 11.9 2018 gett 464,45 €, LC Jeppos andel av 
denna summa är 321,45 €. K-Markets kub svåröppnad p.g.a. att någon våldfört sig på den.

- Endast tre ackumulatorer har kommit i Acku-konten. Styrelsens förslag, att insamlingen av 
ackumulatorer kunde ske samtidigt som pappersinsamlingen, understöddes av månadsmötet. 
Beslut: Förslagets förverkligande diskuteras mera ingående på våren.

6. DG:s brev nr 1 och 2 behandlades till valda delar. Internationell president för perioden är 
isländska Gudrun Yngvadottir, hon är organisationens första kvinnliga president. Viktigt att 
uppdatera klubbmedlemmarnas kontaktinformation, speciellt e-mail adressen. Lions            
Quest-programmet har fått positiv respons. Det ger lärare verktyg att förebygga problem bland 
barn och unga. 

7. Verksamhetsplan för perioden 2018-2019 (förslaget finns på klubbens hemsida och som bilaga 
till möteskallelsen). Beslut: Godkändes. Konstaterades att planen är dynamisk och justera vid 
behov.  

8. Fredsaffischtävlingen är åter aktuell. Styrelsen beslöt att Anders kollar med Susanne Sandin vid 
Jeppo-Pensala skola om intresse finns att delta också i år. Målgruppen är 9-13 åringar. Material 
beställs om jakande svar. Beslut: Sekreteraren beställer material från förbundet eftersom skolan 
är positiv till tävlingen. Årets tema är: ”Vänlighet har betydelse”.

9. Ladutimringen inleds snarast möjligt, finns behov av två lador. Beslut: Julkortslotteriladan 
timras först på våren. Timringen av ladan till Töjby inleds torsdag 4.10 med start 16-tiden. Stig 
sänder ut arbetslista. Tyvärr hann skogsandelslaget köra bort största delen av det lätt tillgängliga 
virket vid Måtars. Finns 48 stockar och klubben har blivit lovad mera virke, som skall hämtas 
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från en lämplig avverkningsplats.

10. Julkortslotteriet i startgroparna. Styrelsen föreslår att det också i år trycks 1300 julkort á 2,50 €/st
och lada som huvudvinst. Beslut: Mötet understödde styrelsens förslag om antal, pris och 
huvudvinst. Behållningen från lotteriet går också i år till att stödja ungdom i Jeppo med omnejd. 
Foton med jul-/vintermotiv tas tacksamt emot av julkortskommittén och kan sändas åt Jan-Ola.

11. Inbjudan till regionforum och zonmöte torsdag 27.9.2018 kl. 18 på restaurang Juthbacka. 
Anmälan senast 22.9 till Tor-Erik Backström. Beslut: Presidiet deltar. Övriga intresserade kan 
anmäla sig åt sekreteraren.

12. Inkommit bidragsanhållan.  1) Grönkulla boende ansöker om 150 € i bidrag för teaterresa till 
musikalen Chess 2-3.11. Beslut: Ansökan tas upp på Zonmötet 27.9.  2) Privatperson anhållit 
om penninghjälp till sina studerande ungdomar som inte blivit beviljade bostads- och 
studiebidrag. Beslut: Mötet utsåg Ari och Ralf till att utreda ärendet.  3) Kommit in en förfrågan 
om arbetsinsatshjälp för inkörning av ved för vintern. Beslut: Ralf utreder behovet närmare till 
nästa månadsmöte.

13. Insamling för Krigsinvalider och -veteraner fredagen 12.10.2018. Beväringarna kan hämtas från 
sjukhemmet 15.30-tiden. Behövs 2 bilar som hämtar de 6 beväringarna och i Jeppo behövs sedan
6 bilar/chaufförer för insamlingen. Beslut: Ralf, Viking, Per-Erik, Fjalar och Göran ställer upp 
som chaufförer. Dessutom tillfrågas Jan-Ola. Mera information om dagen kommer att finnas på 
klubbens styrelsemöte 10.10.

14. Anmälningsärenden:

- Gemensam klubbaktivitet till musikalen Gambämark på Ritz i Vasa lördagen 3.11.2018 kl. 
19.00. Biljettpriset är 28€/pers. Busstransport ordnas, pris ca 10-12 €/pers. Tio 
klubbmedlemmar anmälda. Efter teatern intas förhandsbeställd mat på restaurang Franz & 
Nicole.

- Tackkort från Österbottens Cancerförening rf för klubbens penningdonation. Alla donerade 
medlen kommer att användas till anskaffning av en PET-röntgenapparat till Vasa 
Centralsjukhus.

- DG Leena Borén besöker LC Jeppo på månadsmötet/årsmötet 17.10.2018. 
- Zonordföranden Paula Bonäs besöker klubben 21.11.2018.
- Verksamhetsåret 2017-2018, 100 % närvaropins utdelades på mötet.
- Lionslotterna anlänt och delas ut på nästa månadsmöte. 
- Inkommit anhållan av Kurt Johannes Forss att få bli privilegierad medlem i LC Jeppo.

Styrelsen har beviljat anhållan.

15. Övriga ärenden: 
- Nyfödd i Jeppo, Charlotte Jungell mamma, skattmästaren betalar in klubbens penninggåva 

till den nyfödda.
- Föreslogs att en ”Lions gör gott”-skylt kunde sättas upp i byn. Beslut: Nykoprint ombeds 

printa skylten, som sätts upp utanför Jeppo UF lokal. Marlene talar med Nykoprint.
- För att synliggöra LC Jeppos aktiviteter, speciellt för unga, borde vi finnas på Facebook. 

Beslut: Fjalar lovar sköta om att materialet, som klubben vill publicera, kommer in på Jeppo
bys Facebooksida. Förutsättningen är att materialet sändas åt Fjalar.

- Föreslogs att ge köpkort i stället för pengar som julgåva till församlingen. Beslut: Förslaget 
understöddes. Köpkort från Sale, alkoholhaltiga drycker och tobak ingår inte. 

- Månadslotteriet vanns av Anders.

16. Mötet avslutades kl. 20:50

Anders Häggman, president Kerstin Alho, sekr.


