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Månadsmöte nr 3 den 21 nov. 2018, kl. 19:00 i Café Funkis.  Pizzabuffé från kl.18:30  

Gäst: Zonordföranden Paula Bonäs 

Protokoll: 

1. Mötet öppnades av president Anders Häggman, som hälsade alla välkomna kl. 19:04. Ett speciellt 

varmt välkommen riktades till vår gäst zonordföranden Paula Bonäs. 

2. Närvaron konstaterades uppnå 100 %. 

3. Föregående protokoll justerades med underskrifter. 

4. Kontoställning: Inga exakta uppgifter. Skattmästaren är på semester och har inte meddelat 

kontoställningen. 

5. DG-brev nr 5 presenterades av zonordföranden. Retoriktävlingen behöver klubbarnas bidrag, en 

frivillig avgift av 40 €/klubb önskas. Tidningen Österbottens Lion utkommer tidigare och ändrar 

format till tabloid, vilket gör att mera material ryms med. Material till tidningen skall skickas före 

slutet av januari 2019. Melvin Jones/Arne Ritari/Lionsmedlem-Galan, den 12 januari kl. 18 i 

hotell Kaarle i Karleby, är öppen för alla Lions. För anmälan se DG:s brev. Kampanjen ”Sökning på 

gång” poängterar vikten av nya medlemmar. Paula Bonäs förslag, att öka medlemsantalet, var att 

satsa mera på att umgås och trivas tillsammans. På styrelsemötet beslöt vår klubb, inom programmet 

Klubb besöker klubb som är en medlemsanskaffningstävling, att vi kontaktar LC Pedersöre först på 

våren. Paula informerade om att en Zonträff preliminärt ordnas på Juthbacka måndagen 10.12.  

6. Fredsaffischtävlingen samlade 7 bidrag. Styrelsemötet valde Emilia Liljeqvist åk 6 till vinnare. 

Hon hade utgående från årets tema Vänlighet har betydelse skapat ett fint och originellt konstverk 

som belyser hur man genom hjälpsamhet och sammanhållning kan klara sig över livets höga och 

svåra bergstoppar. Det vinnande bidraget har sänts vidare till distriktets bedömningsrunda. Alla 

deltagare har fått diplom och Funkis pizza-köpkort. Alstren ställs ut för presentation på biblioteket. 

7. Försäljning av julkortslotter pågår. Försäljningsturer kan bytas sinsemellan ifall av förhinder. 

Styrelsen beslöt att också Jeppolykta och –vimpel finns till försäljning samtidigt med 

julkortslotterna. 

8. Julöppningen: Ralf sköter arrangemangen. Infoblad, om julöppningen, har delats ut i postlådorna. 

Ett infoblad har också satts upp vid Sale. Stadsdirektör Mats Brandt medverkar. Siv Westin, från 

församlingen, tar emot klubbens julhälsning med info om vår gåva till hjälpbehövande i Jeppo med 

omnejd. Klubben planerar övergå till köpkort istället för kontanter. Astrid Åbacka, som under många 

år varit diakonissa i församlingen, tycker att kontanter är ett flexiblare alternativ än köpkort trots att 

församlingen, i de flesta fall, använder penninggåvan till köpkort. Beslut: Klubben ger 800 €, som 

skall användas för anskaffning av matköpkort till hjälpbehövande i Jeppo. 

9. Lucia har i år samlat 5 kandidater. Selma Nordström är den enda från Jeppo. Kandidaterna 

presenterades lördag 17.11 i ÖT och kommer i Nykarlebyposten 28.11. Sista röstningsdagen är 3.12 

framtill kl.12. Luciakandidaterna kunde presenteras på socialamedier för att bättre nå ut till 

ungdomar. Luciatåget startar kl. 18 från Marthagården. Jonas, som sköter facklorna, informerade att 

de borde förnyas. Yvonne lovade sköta ärendet på Luciakommitténs vägnar. Beslut: 7-8 

fackelbärare från LC Jeppo. Ralf och Stig L är ”Judas med pungen”. Jan-Ola, Kerstin A och Vivan 

delar ut programblad i kyrkan och tar upp kollekt vid utgångarna.  

10. Understöd till Jeppo ungdomsförening. På styrelsemötet kom förslaget att klubben kunde hjälpa 

http://www.lcjeppo.fi/


ungdomsföreningen, som en längre tid haft det kämpigt med ekonomin. Föreningen planerar bl.a. 

ett mötesutrymme i källaren. Beslut: Anders tar kontakt med föreningens styrelse för att klarlägga 

befintliga behov. Paula Bonäs tipsade att Jeppo UF också kan söka bidrag från övriga Lionsklubbar i 

Nykarleby. Anders framför den här hälsningen till UF:s styrelse. 

11. Övrigt:   

- Den färdigtimrade ladan har levererats till den nöjda köparen 25.10. Verksamheten samlade 

inalles ihop 116 h arbete.  

- Insamlingen Jul i Hjärtat pågår 1.11 - 5.12 (Hyddan & Campen) och stöder behövande familjer i 

Nykarleby med omnejd. Klubben bidrog i fjol med 200 € till Hyddans egen verksamhet (Hyddans 

julfest). Styrelsen beslöt följa samma linje i år. Klubben ger 200 € i bidrag till Hyddan. 

Klubbmedlemmarna avgör själva huruvida de vill delta i insamlingen Jul i Hjärtat.  

- Självständighetsdagens uppvaktning vid krigargravarna sköts av Jan-Ola och Viking med Per-

Erik som reserv. Nämnas kan att Vikings pappa i dagsläge är den enda veteranen i Jeppo. 

- Klubben har lämnat in Röda Fjädern ansökan till förbundet med önskan om 1700 € i bidrag för 

utomhusprojekt som riktar sig till ungdomar i Jeppo med omnejd. Stig L och Viking har gjort en 

ritning över sittplatserna, som klubben planerar bygga vid Jeppo-Pensala skola. Ritningen har fogats 

som bilaga till ansökan. 

- Konstaterades att Jeppolyktor finns färdigt tillverkade.  

- ”Lions gör gott”- skylt tillverkningen har visat sig vara ett knepigt projekt. Per-Erik har gjort en 

del detektivarbete som leder projektet framåt lite i taget. Per-Erik föreslog att vi söker en egen 

lösning, som skulle möjliggöra att skyltens tema kan bytas utan att skylten förnyas. Beslut: Per-Erik 

utreder ungefärliga kostnader för en dylik skylt.  

- Viking har gjort en ny pantkvittokub i tjock akryl med smal öppning istället för den söndriga vid K-

Supermarket. Jonas informerade att denna kub inte gick att sätta upp eftersom butiken nu fyllt 

platsen med annan information. Problemet tas upp med butikschefen efter kontakt med Ari, som var 

president i fjol när samarbetet inleddes. Lions logo bör framgå tydligt både på kuben och på 

informationsbladet, vilket nu inte är fallet. Insamlingstillståndet är i kraft till slutet av april 2019. 

Nytt tillstånd bör sökas i början av nästa år.  

- Mötet behandlade distriktets önskan om frivilligt bidrag till Retoriktävlingen. Beslut: Klubben 

ger retoriktävlingen ett bidrag på 40 €.  

- Skrotinsamlingen inbringar bra med tillskott i kassan. 5ooo kg skrot levererades förra veckan och 

1030 kg ackumulatorer.  

- Klubben har av Lions Club International fått en utmärkelse för medlemstrivsel under 

verksamhetsåret 2017-2018. De bifogade tygmärkena kan fästas på klubbens standar. Presidenten 

sköter om fastsättningen.  

- Mötet behandlade kort tvisten om försäljningen av Lions-huset i Helsingfors. Klubben avvaktar 

tillsvidare och följer med hur ärendet utvecklas.  

- Månadslotteriet vanns av Johannes Forss. 

12. Mötet avslutades kl. 20:26 

 

 

Anders Häggman, president   Kerstin Alho, sekreterare 


