
Org.datum 25.03.1966 Inhemskt nr 390 Distrikt 107-O
Charter Night 12.11.1966 Int. nr 4033 020605 www.lcjeppo.fi

  Gemenskap -  Vänskap -  Hjälpsamhet  -  Talkoanda Datum:  16.11.2016

        
Månadsmöte onsd. 16.11.2016, kl. 19:00, i Café Funkis

Protokoll

1. Presidenten hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 19:25 sedan alla pizzor serverats. Närvaron  
konstaterades uppgå till 100%. 

2. Protokollet från månadsmötet i oktober (se webbsida) konstaterades justerat.

3. Skattmästaren föredrar kassaställningen; Adm.  2780,31 € Akt. 3446,52 €

4. DG:s brev 4 har ännu inte inkommit. 

5. Anhållan om bidrag från Nykarleby ridklubb gällande en luftvärmepump. Beslut: Överförs till zon-
mötet 17.11 för behandling. Föreslås stöd från luciamedlen. I mötet i Oravais deltar Vivan o Stig L.

6. Skolningen av klubbens vicepresident, nya medlemmar och faddrar den 29.11 på Juthbacka; anmälan
inlämnas senast 25.11. Beslut: Vivan sköter anm. av Jonas, (kollar med Kerstin, Ari) och sig själv. 

7. Information, avklubbas i rask takt:

◦ Julkorten är klara; de utdelas till medlemmarna på styrelse- och månadsmötet och betalas till akt.

konto FI26 5672 9120 0117 85. Leverans till företagen via dem som skött kontakterna. Beslut: 
Försäljning vid Sale, S-Market inleds enl. uppgjord lista. Lada-bild skall finnas synlig (S.L/P-E).

◦ Julgranar har sålts (Stig L) till Jeppo Kraft, Sale, Kommunen och Uf. Till kännedom:  Hämtnin-

gen av granar, uppsättning och lampdekoration sker av utsedd grupp, start fre 18.11, kl. 9:30. 

◦ Julöppningen 25.11 med program (hälsning, speaker, präst, musik/sång Kryddona, Årets jeppo-

bo, julgubbe, karameller, produktförsäljning, motionspris, tallrikar, skedar, gröt (70 kg) och 
portionerare är under kontroll. Paul fördelade uppgifter med tydlighet och berörda noterade 
sin roll.  Postlådslappar med festprogram tilldelades för utdelning. Beslöts därtill att sekr. skall 
påminna via ÖT:s och Vbl:s  minneslista samt att LCJ skänker ett ex av sin nya historik till 
Källan, KPO, Jeppo Kraft och Andelsbanken. 

◦ Jeppolyktan: Viking har på föredömligt sätt ordnat med material och tillverkning. 15 lyktor står 

s.g.s. klara för försäljning. Monteringshjälp med el o.a. kan behövas. Till kännedom.

◦ Lions minnesadresser á 10 € fås av Viking, betalas till administrativa kontot. Till kännedom.

◦ ”Dussinet fullt”, byarådets sammandrag av 12 års verksamhet, har inkommit, finns som pdf-fil 

på www.jeppo.fi under fliken Jeppo byaförening r.f. Till kännedom.

◦ Brev från LCI. Noterades i lämplig omfattning Till kännedom.

◦ TV-apparaterna, 16 st a' 205 € inkl. upphängningsanordning (3280 € av insamlade 3300 €), är 

hämtade från Prisma och levererade till avd. 9. Officiell överlåtelse sker vid lämlig tidpunkt.

8. Luciakandidaterna är 5 st, en från Jeppo, Sandra Julin. Kommande åtaganden diskuterades; kl. 
17:30 bör fackelbärarna vara på plats, Jonas sköter facklorna, Yvonne och Anders är 'Judas med 
pungen'.

9. Uppvaktning vid krigargravarna 6.12. Beslut: Per-Erik och Jan-Ola sköter uppgiften.
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10. Övriga ärenden

◦ Fredsaffischtävlingen vanns av Ida Stenvall med 30/56 röster. Beslöts ge Café Funkis present-

kort a' 10 euro till alla 5 deltagare.

◦ Beslöts hänskjuta ansökan från Hyddan till zonmötet. (I fjol donerade LCJ 200 €.)

◦ På initiativ av Ralf H diskuterades den svåra belägenhet Uf upplever med svag ekonomi och svå-

righeter att få ihop medel för uppvärmning, underhåll och andra nödvändigheter. Revyn har inte 
gett tillräckliga inkomster på flera år. Något bör vi kunna åstadkomma för ”huset mitt i byn” 
förutom eventuell sponsorering av eldningsolja från KPO vilket Ralf skall utreda. Beslöts föreslå
att Jeppo Uf och Jeppo byaförening sammankallar till föreningsmöte för att söka åstadkomma en
tryggare framtid för ungdomsföreningen. Fjalar sköter kontakten till Uf.

◦ Månadslotteriet, som inbringade 36 €, vanns av Vivan.

◦ En tillbakablick på 50-årsjubileet: Presidenten tackade alla medlemmar för en väl genomförd 

jubileumsfest. ”Det klarade vi bra!” Glada, positiva tackbrev har mottagits från såväl herr och 
fru Heikki Hemmilä (+foton) som dito Torolf Höglund. Gratulationsadresser från lionsförbundet 
och uppvaktande grannklubbar presenterades och Heikki H:s personliga standar samt andra små 
presenter blev förevisade. Inbetalningar/gåva har ramlat in till ett belopp om 470 €. 

Den övriga ekonomiska redovisningen är ännu på hälft.

◦ Fadderbarn. Per-Erik informerade kort om inkommet material (brev, foto, bedömning) rörande 

klubbens fadderbarn, som vid det här laget är en 15-årig flicka. Beslöts återkomma till ärendet 
på januarimötet.

11. Presidenten avslutade mötet kl. 20:57.

Vivan Nygård-Back, pres. Fjalar Fors, sekr.
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