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Gemenskap - Vänskap - Hjälpsamhet - Talkoanda   Datum:  20.11.2019 

 

Månadsmöte 20.11.2019, kl. 19:00, Café Funkis 

1. Presidenten öppnade månadsmötet och konstaterades 100% närvaro då lappningsreglerna beaktats. 

2. Föregående protokoll godkändes och undertecknades.  

3. Kassaställningen: Adm. 915,16 € Akt. 4.626,74 € 

4. Pantkvittolådans lock på S-Market har söndrats men fungerar ännu behjälpligt. Enligt  

styrelsens beslut beställer Viking en ny från NC-Design, Viking och Stig L monterar, och 

materialräkningen sänds till LC Nykarleby. 

5. DG:s brev Nr 5 refererades kort enligt följande: 

• Lionjulkorten och -lotterna har kommit;  

• Samarbetet poängterades: zonmöten, Lucia, Klubb besöker klubb;  

• Behövs: ZO, kommittémedlemmar; Motion till årsmötet inlämnas senast 15 jan;  

• Rapporter till MyLCI gällande medlemsärenden och till MyLION aktiviteter.  

6. Spelman på taket 16.11 drog 7 lions från Jeppo. Klubben står för bussresan som förr. Deltagarna 

betalar teaterbiljetterna samt mat och dryck. 

7. Rapport från zonmötet 18.11 vid Norrvalla: deltagare Per-Erik och Stig L. 

• Fredsaffischtävlingen vanns av Ylivieska. 

• Lionstidningen kommer i februari-mars. Annons eller 100 € per klubb. 

• Retoriktävlingen hålls i Karleby i mitten av januari, anmälningarna skall vara inne senast 

15.12. För att finansiera tävlingen föreslogs en avgift om 2€/medlem. Se övriga ärenden. 

• Ungdomsutbyte: ansökningarna skall vara inlämnade före 15.12 och det avgörs i februari vem 

som väljs och vart de skall resa. 

• Distriktet har 1.700 € att söka tillbaka från LCI om lämpligt objekt hittas. Föreslagits ansökan 

ska gå för projekt eller ändamål i Afrika. 

• Zonordförande för nästa år kommer från Nykarleby, därefter från Oravais. 

• Quest-skolningen är gratis för idrottsföreningar och dragplåster/föreläsare i år är Jukka Jalonen. 

• Utveckling av klubbarbete (bl.a. för att öka medlemsantalet) kunde vara t.ex ett Facebook-

konto, filialklubbar under lokala LC klubben. Jeppoklubben fick beröm för sina möten. 

• Följande 2 VDG skall komma från svenska regionen och zon 3, dvs Jakobstads klubbar. 

8. Jepolyktan: Viking har redan målat en del av materialet själv och föreslog monteringstalko (gäller 

också manliga lions) till torsdag 21.11 kl.19.00. Jan-Ola har hämtat behövliga el-delar från Vasa. 

9. Julkortslotteriet har kommit bra igång, Ifall LC Munsala ger grönt ljus säljer vi också på 

julmarknaden i Munsala (bordspris 10€). Marlene föreslog att Kerstin Grahn och Stig Forsgård samt 

http://www.lcjeppo.fi/


Marlene och Per-Erik kunde sälja där. 

10. Fredsaffischtävlingen i Jeppo avgjordes på styrelsemötet. Anders förde det vinnande bidraget 

direkt till DG Backström. Inkom 4 bidrag från Jeppo i år och deltagarna fick vardera ett presentkort till 

Funkis á 12€. Tävlingen kunde med fördel förberedas redan på våren pga den snäva tidtabellen.   

11. Luciakandidaterna blev 8 st och affischerna och röstningslådorna är utdelade till Funkis, Kraft, 

Norlic och Mirka. Tidningsannonser i ÖT har inkommit endast från Jeppo. 

12. Infoblanketter för julöppningen fördelades att delas ut i postlådor inkommande veckoslut. Ralf 

informerade ur programmet:   

• Julgubben med assistent kommer med klappar. 

• Gröten kokas på skolan och transportkärlen hämtas från högstadiet i Nykarleby; Ingredienserna 

har donerats av Sale (Tack till Ralf). Ralf förmedlar klubbens Tack-kort till Sale och Kraft. 

• Grötutdelarna är desamma som tidigare. 

• Past president Anders utser årets Jeppobo och motionsprisen utdelas av Göran och Johannes. 

• Diakonissan Malena Vesternäs inbjuds att ta emot gåvan till församlingen och hålla ett kort 

anförande. 

Föreslogs att högtalarna placeras högre för att få bättre hörbarhet. Överenskoms, att julgranarna hämtas 

och placeras ut torsdagen 28.11 med start kl.13.00. Guy Kronqvist kontaktat och erbjudit brandbilen 

som nytt dragplåster på julmarknaden. Styrelsen antagit erbjudandet, vilket månadsmötet omfattade. 

13. Hyddan har ansökt om två bidrag: ’Ebb i kassan’ och ’Jul i Hjärtat’. Styrelsens förslag om 200 € 

för vardera godkändes. Kassören verkställer, då han återkommer från semestern. 

14. Lionslotterna för 2019 delades ut och räkningen/betalningen sker i samband med julkortslotterna.   

Obs julkorten betalas till aktivitetskontot och lionslotten till administrativa kontot. 

15. Tygmärket ‘Club giving $50 per member 2018-2019’ från LCI Foundation skall sys fast på fanans 

märkesband. Jan-Ola sköter om att märket fastnar. 

16. Övriga ärenden: 

• Inför 2020: Nykarleby stad 400 år, jubileumsfest 6.9.2020. Föreslogs att LC Jeppo anmäler 

intresse att utföra talkoarbete. 

• Irakiska flyktingen Ahmed fått akuta problem sedan han mist sitt tidigare arbete. Han har ny 

anställning på gång, men detta kräver nytt arbetstillstånd, vilket dröjer. Ralf inkom med 

ansökan om hjälp, varefter klubben beslutade ge 500 €. Församlingen ger också ett bidrag.  

• Vi inväntar bidragsbegäran från UF för vattenrännorna. Ralf sköter kontakten.  

• Priserna i retoriktävlingen har sänkts till 350 €, 200 € och 100 €. 

17. Månadslotteriet vanns av Paul. 

18. Mötet avslutades kl.20.32 

 

Ordförande     Sekreterare 


