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Månadsmöte 21.9.2016, kl. 19:00, på Café Funkis

PROTOKOLL

1. Mötet öppnas kl. 19:20 av president Vivan Nygård-Back sedan medlemmarna tuggat i sig det mesta 
av pizzan. I välkomsthälsningen inkluderade hon II VDG Leena Borén med maken Jukka och bli-
vande nya medlemmen Kerstin Grahn.

2. Närvaron bekräftades medels namnupprop. 20 av 21 medlemmar antecknades närvarande. Ang. 
chartermedlem Boris Lindén hänvisas till § 12 nedan.

3. Maj månads protokoll befanns vara ok och justerades. Protokollet står att läsa på hemsidan.

4. Kassaställning: Adm.: 433,36 € Akt.: 4.133,88 €, varav 135,71 € på flyktingkontot.

5. Presidenten sammanfattade den gångna sommarens aktiviteter i korta drag och nämnde speciellt den 
lyckade medlemsvärvningen (+2 st), en inkomstbringande skrotinsamling, som gav 4.188,80 € och 
representationen (Ralf, Yvonne och Eissa) vid guvernörsrådsmötet i Karleby. Juthbackamarknaden 
ger gemenskap, synlighet och en slant i kassan, varför mötet på stående fot beslöt om fortsättning 
nästa sommar. 

6. DG-brev 1 -2 behandlas till valda delar av såväl presidenten som II vdg LB. Sistnämnda framförde 
även en brydsam information om MyLCI, där LC Jeppos aktivitet under föreg. säsong inte syns. 
Däremot har alla medlemsrapporter inkommit klanderfritt. Leena delade med glädje ut 100 % när-
varomärken till dem som var på plats. Hon uppskattade besöket i klubben och blev betagen av det 
minne som överräcktes, en populär jeppolykta.

7. Versamhetsplanen 2016-2017 blev presenterad. Beslöts komplettera juniprogrammet med rappor-
tering till MyLCI. Planen står att läsa på hemsidan.

8. Lions-organisationen 100 år: Klubbens bidrag, 1.000 €, till allaktivitetsplanen vid skolan utgör 
vårt ”bestående värde”. Beslöts att klubbens namn ingår infräst på samma minnesplakat som övriga 
sponsorer. Klubben har inbjudits till invigningen 30.9.-16, kl. 18:00-19:30.

9. Röda Fjädern: Klubben vidhåller sitt beslut om stödet 1.000 € + jubileumspins till varje medlem. 
Såvida andra idéer dyker upp, tas ställning till dem i ett senare skede.

10. Julkortslotteriet är på G. Lion Jan-Ola refererade nuvarande situation, som verkar lovande vad gäller 
vinster och beställda lotter, även om Nykarleby stad satt stopp för inköp detta år. Beslöts att klubben 
timrar en lada som huvudvinst. Virke finns att tillgå och Stig L och Ari sköter om att det kommer till 
Måtarsberget. Timringen inleds to. 29.9 utgående från uppgjord turlista av Stig L. Beslöts därtill att 
låta trycka 1.300 lotter á 2,50 €.

11. Gemensam klubbaktivitet, teater Pleppo II. Beslöts gå med i aktiviteten enligt konceptet dagföre-
ställning 10.12, kl. 14:00, med mat efteråt i blandade grupper. Presidenten meddelar Sten Häggblom.

12. Beslöts på basen av muntlig ansökan att med omedelbar verkan bevilja chartermedlem Boris Lindén 
statusen priviligierad medlem. Statusen införs på MyLCI (sekr.).

13. Övriga ärenden:

◦ Fredsaffischtävling ordnas för 10 st elever i åk 5-6. Materialet har inkommit.

◦ Aarne Ritari fonder á 10 € tillhandahålls vid nästa månadsmöte.

◦ Lc Jeppo 50 år: Kort rapportering och klarläggande av medlemmarna i kommittén. Klubbar 
inom zonen + LC Alahärmä bjuds in samt förutbestämda tjänstemän och chartermedlemmar. 
Kommittén beslöt hålla följande möte ti. 27.9, kl. 19, hemma hos presidenten.
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◦ Framfördes kort rapport från DRK mötet 20.9 på Juthbacka

◦ Linneornas inbjudan till 20-årsjubileum avspisas korrekt och vänligt, vi hålls inom zonen.

◦ Företagarnas reklamtavlor diskuterades. Beslöts att Per-Erik utreder frågan till okt.-mötet.

◦ Bidragsansökan: Avd 9 bäddavd på hvc är i behov av 16 st 32':s TV-apparater + en större. 
Beslut: Presidenten meddelar LC Nkby att LC Jeppo är med på offertrundan.

◦ Bidragsansökan: Volontärpoolen. Meddelades till kännedom, behandlas i zonens nov.möte

◦ Lionslotter till försäljning fördelades

◦ Beslöts arrangera   julöppningen den 25.11

◦ Månadslotteriet vanns av Yvonne Häggblom

◦ Utdelning av årsbok

14. Mötet avslutades kl. 21:15

Vivan Nygård-Back, pres. Fjalar Fors, sekr
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