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Månadsmöte onsd. 21.12.2016, kl. 17:30, i Café Funkis inklusive Luciabesök och julbord a' 25 €.

Protokoll

1. Mötet öppnas kl. 17:33 av presidenten, som hälsade välkommen till säsongavslutningen, vilken in-
kluderar besök av Lucia och servering av julbord. Närvaron konstaterades uppgå till 100%. Med 
övriga gäster (avec + Lucia + luciamammor) uppgick antalet närvarande under kvällen till 31 pers.

2. Protokollet från november månadsmöte justerades (finns på hemsidan) medels underskrifter.

3. Skattmästaren föredrar kassaställningen; Adm. 825,62 € Akt. 5159,77 €

4. DG:s brev 4 (se e-post 2.12.-16) presenteras till valda delar. →→ DG:s förfrågan om medlemsplaner
beslöts besvaras med: 30.6.-16 = 22 medl., 30.6.-17 = 23 medl. och       30.6.-20 = 23 medl.

5. Nyhetsbrev från CC Heikki Hemmilä, LCI och LCIF noterades (se styrelseprotokoll, epost 15.12). 
Beslöts att sekreteraren inte behöver vidarebefordra dessa eftersom de levereras direkt per epost till 
medlemmarna.

6. Information till kännedom:

◦ Rapport 2016-2017 till Lions 100 år har levererats av styrelsen (se protokoll)

◦ Protokoll och info från zonmöte 2 i Oravais. Mötet blev lyckat.

◦ Klubben uppvaktat vid krigargravarna 6.12. Jan-Ola och Per-Erik skötte uppgiften.

◦ Motionskampanjen 1.1 – 31.3.2017. Blankett erhållits via DG-brev 2.12.

◦ Skrotkommittén inleder verksamheten efter nyår. Kont placeras på Måtarsberget. Ärendet på G.

◦ Styrelsen beviljat Hyddan ett bidrag på 200 €, vilket godkändes.

◦ Klubben bevakar frågan om NURK:s luftvärmepump (fr. gemensamma Luciapotten) samt 

överlämningen av TV-apparater till avd. 9 (Ralf Hästbacka). Ralf H meddelade att Jeppo Kraft 
donerat den återstående stora TV-apparaten, vilket röner företaget heder och rätt att delta i den 
överlämningsceremoni, som berörda presidenter skall överenskomma om. Pressen (ÖT) bör även
tillkallas! Beslöts att Vivan hanterar ärendet.

◦ Via e-post 14.12 förmedlats lionsförbundets upprop ang. start av svenskspråkig klubb i H:fors.

◦ Läsprojektet vid Jeppo-Pensala skola i början av 2017 torde starta i slutet av januari och sluta vid

utgången av mars. Medlemmar som vill delta i projektet med läsning, lyssning eller annan insats 
kan meddela sig till Vivan.

◦ Feedback: Punkterna har diskuterats tidigare och informationen antecknas till kännedom.

▪ Julöppningen: Förlöpte bra

▪ Julkortslotteriet: Gick fint. Ladan väckte köpintresse.

▪ Fredsaffischtävlingen: Vanns av Ida Stenvall, som blev delad 2:a i distriktet. 10 €:s köpkort 

delades till deltagarna.

▪ Skolningen av blivande president, nya medlemmar och faddrar den 29.11: Informerades

http://www.lcjeppo.fi/


7. Bidr.ansökan 28.10.-16 fr Martin Finne för deltagande i EuroSkills, Göteborg, 1-3.12. Beslöts 
godkänna  75 € som uppmuntran. Skattmästare Stig L sköter inbetalningen till angivet konto.

8. Månadsträff med annan klubb. Beslöts bordlägga frågan till januarimötet.

9. Trettondagsbalen, Juthbacka, 5 jan., kl. 19:  Anmälan gjordes via cirkulerande lista.

10. Pleppo 2, Vasa Teater 28.1:  Anmälan gjordes via cirkulerande lista. 

11. Flygblad och brev för rekrytering av medlemmar. Beslöts låta beställa 500 st foldrar på 150 g silk 
enligt förslag från Nykoprint. Angiven kostnad 165 € + moms. Sekreteraren sköter beställningen.

12. Mötet avslutades kl. 18:07, varvid följde besök av skönsjungande Nykarleby-Lucia med följe och en 
utsökt julbuffé att avnjuta i trevligt sällskap.

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

Medan julbuffén avnjöts, verkställdes lotteridragningen. Luciatärnan greppade lotten med Sven Simons 
namnteckning.


	Gemenskap - Vänskap - Hjälpsamhet - Talkoanda Datum: 21.12.2016

