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Protokoll

Månadsmöte 18.9.2019, kl. 19:00, Café Funkis

1. Mötets öppnades av president Jan-Ola och konstaterades 100% närvaro med beaktande av 

lappningsreglerna.

2. Protokollet från månadsmötet i maj godkändes och undertecknades

3. Kassaställningen: Adm. 657,56€ Akt. 4.399,04€

 Medlemsavgiften till internationella förbundet betald

 Flaskkvittoboxarna ger ca 250:-€ per månad. Summan som kommer in i Nykarleby skall 

delas med Nykarleby Lions klubb.

 Skrotinsamlingengav 234:-€. Stig och Ari hade skött om lastningen till Kaj Fors skrotkont.

 Juthbackamarknaden gav i år 1031,05:-€ viket är ett svårslaget rekord.

4. Sammanfattning av den gångna sommarens händelser:

 Uppvaktning på de stupades dag sköttes av Per-Erik och Fjalar

 Sven S uppvaktades på sin 80-årsdag av Ralf och Yvonne samt Anders och Christine. På 

månadsmötet bjöd Sven på en utsökt god stoppakako.

 Julkortslotteriets laduleverans skedde 11.7 till en mycket nöjd mottagare. Sju Lions deltog.

 I Juthbackamarknadens förberedelse, verkställande och eftersortering deltog 20 lions med 

sammanlagt 134 h. Eva tackades av för förplägnaden under för- och eftersorteringen.

5. DG:s brev 1-3 genomgicks till valda delar 

 Brev1: Ungdomsutbytet hade sina utmaningar med inkvarteringen men själva tillställningen 

var lyckad.

 Brev 2: Distriktet tappar medlemmar och Tor-Erik uppmanar klubbarna att söka nya 

medlemmar.

 Brev 3: En diabetesmarsch ordnas i Jakobstad den 12.10. Var och en lions avgör om hen 

deltar.

6. Verksamhetsplanen

 Ladubeställninginkommit avNN. Klubben beslöt om ladubygge i höst och Anders har 

kontaktatskogsandelslaget angående behövliga sparrar. Jan-Ola och Stig sköter om så att 

sparrarna levereras till bärgets ladubyggplats denna vecka. Stig sköter om att timringslista 

utskickas.

 Diabetespromenad i Jakobstad 12.10, se punkt 5.

http://www.lcjeppo.fi/


 Klubb möter klubb. Vi inväntar inbjudan från LC Pedersöre.

 Jepolyktorna börjar sina. Vi har bara en kvar. Viking föreslog att vi borde börja tillverka en 

ny serie. Viking beställer faner och special skärning av ”ränkren”. Jonas beställer eldelar 

som behövs. Tillverkningen startar så fort ladutimringen är klar.

7. Julkortslotteriet. Mötet beslöt att en timrad lada som huvudvinst.Ladan byggsvåren 2020. Jan-Ola

har fått positivt besked från Jeppo Kraft.

8. Fredsaffischtävlingen. Mötet beslöt att den genomförs även i år. Stig har beställt material som 

Jan-Ola levererar till Jeppo skola så fort det kommer. Deltagarna erbjuds också i år varsitt pizza 

presentkort.

9. Gemensam klubbutfärd:Wasa Teater ’Spelman på taket’ 16.11. Beslöts att sekreteraren sänder ut 

påminnelse senast en vecka före nästa månadsmöte.

10. Övriga ärenden: 

 Utdelning av 100% närvaropins

 2VDGHelinä Marjamaa,LC Kokkotar kommer på klubbesök 16.10. Jan-Ola meddelat att det

är årsmöte och kan dra ut på tiden.

 Infoviaemail från ZO Kaj Svels, Vörå

o Regionforum på Juthbacka tisdagen den 24.9 kl 19. Samtidigt kort zonmöte. Stig L 

och Stig F deltar.

o ZO besöker alla klubbars styrelsemöten under september-oktober. 

o Viking meddelade att lions rollatorerna inte längre förmedlas till behövande i Jeppo. 

Han har kontaktats och fått en tillbaka som han har servat och satt fast en Lion skylt. 

Rollatorn finns nu vid kyrkan till allmänhetens förfogande. Församlingen sköter om 

vinterförvaringen.

o Viking meddelade att det finns bara en Arne Ritari adress kvar och det beslöts att 

han skaffar 20 st nya.

o Fjalar undrade om verksamhetsplanen skall uppdateras på hemsidan och så blev 

beslutat med motivering att den är i högsta grad levande.

o Nyfödda Jeppobor får info om bidragsansökan från rådgivningsbyrån, men då den 

flyttat till Nykarleby borde en ny infoskrift uppgöras. Fjalar lovade sköta detta och 

Vivan verkställer uppsättningen.

o Yvonne tog upp hur vi sätter ut namn på icke medlemmar i våra protokoll och 

beslutet blev att vi tillsvidare inte namnger icke medlemmar i protokollen. 

11. Mötet avslutas kl.20.05
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