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Månadsmöte nr 4 den 19 dec. 2018, kl. 18:30 i Café Funkis 

 

Protokoll:  

1. Mötet öppnades av presidenten kl. 18:35 

2. Närvaron konstaterades uppgå till 100 % 

3. Protokoll nr 3 justerades med namnteckning; kan läsas på hemsidan. 

4. Kontoställning: Adm  1.327,26 €      Akt  8.423,38 € 

5. DG-brev nr 6 genomgicks. Tidningen Österbottens Lion publiceras tidigare och med en större 

upplaga för att delas ut till hem och samarbetspartners i distriktet. Material till tidningen skall 

vara hos redaktionen senast 31.1.2019. Vår klubb beviljades inte Röda Fjädern bidrag. Inkom 

18 ansökningar från distriktet, varav 5 beviljades. Kampanjen ”Sökning på gång” 

(medlemsvärvningskampanj) fortsätter. ”Lions Quest Kunskap för livet-utbildning” ordnas i 

Kalajoki 20-21.2.2019. Motionskampanjen startar 1.1.2019 och pågår framtill 31.3.2019. 

Distriktets vinnare i Fredsaffischtävlingen var Tindra Nordlund från Oxhamns skola i 

Jakobstad. Arne Ritari- och Melvin Jones-fest på hotell Kaarle i Karleby lö 12.1.2019.  

6. Inkommit brev från Heikki Hemmilä med förfrågan om klubbarnas gjorda och planerade 

donationer till LCIF storinsamling ”Kampanj 100”, vars syfte bl.a. är att utrota mässling och 

vinna över diabetes och barncancer. Målet är 250 USD/medlem under 3 års tid vilket skulle 

göra ca 6,25 €/mån/medlem. Styrelsens förslag var att klubben betalar 1000 € till 

kampanjen. Beslut: Månadsmötet understödde styrelsens förslag.  

7. Julkortslotteriet: Alla lotter är sålda, de sista tack vare Jan-Olas insatser. Per-Erik sköter om 

kontakten med polisinrättningen för att få dragningen gjord 27 eller 28.12. De vinnande 

lottnumren publiceras i ÖT 3.1.2019 samt på klubbens hemsida. 

8. Lucia: Luciakröningen och –festen i Sankta Birgitta kyrkan var stämningsfull och välbesökt. 

Luciaröstningen samlade 550 pappersröster och 188 sms-röster, inalles 738 röster. 

Pappersrösterna gav 1.208 €, annonsförsäljning och sms-rösterna gav tillsammans 2.309 € 

och Judas med pungen gav 262 € som behållning. Slutredovisningen delges senare.  

9. Jeppo UF: Föreningens mest akuta behov för tillfället är förnyande av rännor och stuprör. 

Materialkostnaderna, enligt den offert UF har fått, skulle bli ca 3000 €. Ari uppskattade på 

styrelsemötet att man kan få materialet billigare. Styrelsens förslag: Anders kontaktar UF 

och erbjuder hjälpinsatser med offertförfrågan. Styrelsen var enig om att ge ekonomisk hjälp 

till UF. Hjälpens utformning och storlek behandlas på månadsmötet. Beslut: Klubben 

erbjuder offerthjälp. Vi deltar också i kostnaderna men eftersom arbetet ännu inte kan utföras 

och inga slutgiltiga kostnadskalkyler finns, tas beslutet om hjälpens penningbelopp vid ett 

senare tillfälle. Beslöts också att pianot, som LC Jeppo äger och som varit stationerat i UF-

lokalen, flyttas. För tillfället saknar UF-lokalen ett varmt utrymme för uppbevaring av 

instrumentet. Anders tar kontakt med Jeppo-Pensala skola och frågar om klubben får placera 

pianot i skolan.  

10. Staffans Reklam Ab i Vörå har gett prisuppgifter för tillverkningen av en ”Lions gör gott”-skylt. 

http://www.lcjeppo.fi/


Skylt av polykarbonatskiva kostar 120 € + moms och av aluminiumkompostskiva 180 € + 

moms. Beslut: Skylten beställs i polykarbonatskiva med tejpning på båda sidorna, vilket ger 

en tilläggskostnad på 40 € + moms. Skyltens storlek blir 85 cm x 125 cm och sätts upp utanför 

UF där vapnet hänger nu under julhelgen. Per-Erik sköter om beställningen. 

11. Övrigt 

1) Pantkvittokuben vid K-Supermarket blev uppsatt 23.11 av Stig L och Viking. 

Övervakningskameran har blivit svängd mot kvittokuben. Stig F tömmer kuberna 

inkommande veckoslut. Kostnaderna för den nya kubens tillverkning tas från inkomsterna 

som pantkvittona i nämnda kub ger. 

2) Självständighetsdagens uppvaktning vid krigargravarna sköttes av Jan-Ola och Viking. 

Kransarna nedlades enligt tradition, dock inte lika festligt i år som vid fjolårets 100-års 

uppvaktning där beväringar medverkade. Förslag: Beväringar kunde medverka varje år. 

Konstaterades att det kräver en del jobb av församlingens kaplan som måste kontakta 

armens präst i Dragsvik. Klubben tar ställning till ärendet i god tid före nästa års 

självständighetsdag. 

3) Nyhetsbrev nr 2 från Finlands Lionsförbunds styrelse till kännedom (e-post 6.12).  

4) Månadslotteriets vinst tillföll Ralf. 

5) Yvonne meddelade att 15.1.2019 hålls retoriktävlingen i Karleby med endast 4 

svenskspråkiga deltagare.  

6) Mötet avslutades kl. 19:20 

 

Därefter följde besök av Lucia med tärnor, som bjöd på vacker sång och även violinmusik av lucia 

Selma. Kvällen fortsatte med julbuffé för samtliga närvarande. Härefter överräckte presidenten gåvor 

till luciatrion, Selma Nordström, Sofia Stråka och Vanessa Broo samt varsin blomma till 

luciamammorna, Eva, Gunborg, Vivan och Yvonne. Leo uppvaktades med en inomhusgran med 

anledning av sina snart uppnådda 70 levnadsår och café Funkis värdinna Jasmin Aalto tackades för 

gott samarbete under höstterminen och gratulerades på sin 35 års dag med en blomma. Avslutningsvis 

sjöng alla för jubilarerna, Leo, Gunborg (snart 70 år) och Jasmin. Mätta och nöjda skildes vi och 

önskade varandra GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

 

 

Anders Häggman, president   Kerstin Alho, sekreterare 


