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Protokoll

Månads- och årsmöte 16.10.2019, kl. 19:00, Café Funkis

1. Mötet öppnandes av första vicepresident Per-Erik som hälsade 2VDG Helinä 

Marjamaa välkommen till mötet och konstaterade 100% närvaro då lappningsreglerna

beaktats.

2. Protokollet från månadsmötet i september godkändes och undertecknades

3. Kassaställningen: Adm. 485,11:-€ Akt. 4039,59:-€

4. DG:s brev Nr 4 / Kvällens gäst 2VDG Helinä Marjamaa gavs tillfälle att ge en aktuell

rapport från distriktets horisont. Hon har varit Lion i 23 år i klubben i Karleby LC 

Kokkotar och trivs bra. Hon höll ett föredömligt kort anförande där en av de viktigaste

sakerna var att klubbmedlemmarna skulle ta hand om varandra. Hon poängterade 

som så många andra att det är viktigt att få nya medlemmar och ville veta hur vi 

värvar nya medlemmar.

Efter 2VDG:s framförande ajournerade 1 vice presidenten mötet och gick över till 

årsmötesförhandlingarna

5. Årsmötesförhandlingar

a. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod lästes upp och godkändes

b. Resultat- och balansräkning presenterades

c. Revisionsberättelsen föredrogs

d. Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen och övriga ansvariga.

e. Anslutnings- och medlemsavgifternas storlek förblev samma som föregående år. 

Medlem 37,50:-€ och partner medlem 25,00:-€

f. Budgeten för det påbörjade verksamhetsåret är löpande och följer samma mönster 

som tidigare.

g. Årsmötesförhandlingarna avslutades och månadsmötet fortsatte.

6. Ladutalko blev 115 h totalt med uppmontering och leverans, som skedde torsdagen

10.10. Jan-Ola körde ladan med sin skogsrigg till Nykarleby där 5 st lions skötte 

uppmonteringen.

7. Viking redogjorde för tillverkning av Jepolyktan och konstaterade att material finns 

för ca 6-7 lyktor och han föreslog att damlejonen skulle ges möjlighet att delta i 

lyktbyggandet genom att han ensam skulle instruera dem i målandets ädla konst. 

http://www.lcjeppo.fi/


Från lady-håll kom förslaget att de manliga lejonen skulle stå för kantinen.

8. Rapporten från Regionforum/PNAT och zonmöte 24.9. Sven deltog och 

konstaterade att zonmötet var bättre än regionforum/PNAT.

9. Angående klubbutbytet med LC Pedersöre har Anders kontaktat dem och puffat på 

för att få till stånd en träff.

10. Julkortslotteriet. Lotteriansökan görs av Stig F. Kortlayouten är klar och går till 

tryckning. Vinsterna är klara, 9 st varav en lada är huvudvinsten dessutom 8 andra 

vinster bl.a. Jeppo Kraft, Jepo, IngSva mm. Lotterna delas ut åt lejonen på nov. 

månadsmöte. ?

11. Slutlig anmälan till Wasa Teater och Spelman på taket 16.11 resulterade i 7 st 

anmälningar som Stig L vidarebefordrar.

12. Jan-Ola har presenterat fredsaffischtävlingen för eleverna i Jeppo-Pensala skola 

och åk 5-6 kommer att delta. Skolans deadline 8.11 för att bidraget som vinner skall 

hinna fram i tid. Anders lovade sköta transporten och inlämningen.

13. Luciakommittén har kommit bra igång. Kandidatrekryteringen sker på många 

fronter bl.a. med affischer och i sociala medier. Deadline 2.11. till Luciakröningen skall

Jeppo ha 2 Judas och 7-8 fackelbärare. LC Nykarleby sköter om arrangemangen i år.

14. Julöppningen blir 29.11. Ralf sköter om införskaffandet av ingredienser till gröten. 

Övriga uppgifter som tidigare, men påminns på november månads möte. Leverans av 

granar som tidigare, Sale, Jeppo Kraft, Jeppo Biogas, Staden och UF är bekräftade.

15. Övriga ärenden 

 Skrotkonten lastad och levererad. Vikt 2.620 kg. Tyvärr är priset inte som förr 

utan vi får 75:-€/ton dvs 196.50:-€

 Beslöts att ge ett 500,00 € bidrag till barnen i den olycksdrabbade familjen vars

mamma omkom i en bilolycka

 Hälsningar från Christina Simons angående en välgörenhetskonsert i Nkby 

Kyrka.

 Projektet läsning för skolbarn bör starta igen på våren efter en tids uppehåll. 

Förskolan var också intresserad.

 Diakonin stöds även i år med ett bidrag på 800 €

 Sven vann månadslotteriet

 2 VDG delade ut 100 % närvaromärken till Kerstin och Leo Alho.

16. Mötet avslutades kl. 20.10

Ordförande Sekreterare
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