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Månadsmöte nr 5 den 16 jan. 2019 kl.19:00 i Café Funkis Pizza buffé från kl. 18:30 

 

Protokoll: 

1. Mötet öppnades av presidenten kl. 19:11 

2. Närvaron konstaterades uppgå till 100 % 

3. Protokoll nr 4 justerades; kan läsas på hemsidan  

4. Kontoställning: Adm 828,86 €     Akt 7.557,09 €                                    

5. DG-brev nr 7 (e-post utsänd till klubbens medlemmar 6.1) genomgicks. Sven har sänt in artikel och 

bild till Österbottens Lions. Yvonne rapporterade från Distriktets retoriktävling. Inalles samlades 17 

deltagare varav 5 svenskspråkiga som alla var duktiga. Ingen deltog från Nykarleby i år. Tävlingen är 

lärorik och har en viktig funktion. Tyvärr har endast 12 klubbar erlagt den önskade stödavgiften på 

40 €, vilket belastar tävlingsarrangörens budget. 

6. Inom programmet ”Klubb besöker klubb” skall vi under verksamhetsåret bjuda in LC Pedersöre. 

Anders har försökt få tag i klubbens president utan att lyckas. Ärendet tas upp efter att kontakt 

etablerats. 

7. Julkortslotteriets slutredovisning är inte helt klar men netto torde blir lite över 2600 €. Fru Fortuna 

gynnade Linda Sjö, som vann huvudvinsten. Julkortskommittén samlade 17 aktivitetstimmar 

fördelade på 4 pers. och försäljningen 70 h på 19 pers. Enligt styrelsen borde ladans 

tillverkningstimmar bokföras inom denna aktivitet. Noteras kan att virke till ladan finns vid Måtars, 

Stig L har kört ut det.  

8. Utomhus sittplatser vid Jeppo-Pensala skola. Styrelsens förslag är att en kommitté, bestående av 

Stig L och Viking, planerar hur klubben går vidare med projektet. Viking och Stig har redan hållit sitt 

första inofficiella möte. Viking har också diskuterat med Hem och skola föreningens ordförande. 

Vikings förslag är att vi försöker få materialet kostnadsfritt från lokala byggaffärer. Han lovade göra 

en lista över allt byggmaterial som behövs. Beslut: Med stöd av byggmateriallistan kontaktar 

Viking, Ralf och Anders lokala byggaffärer för att om möjligt få allt behövligt material. Hem och 

skola föreningen deltar också i byggarbetet. 

9. Placering av LC Jeppos piano. Anders har hört sig för i skolan och daghemmet. Skolan vill inte ha 

pianot. Daghemmet saknar instrument och skulle gärna ta emot pianot. Kontakt har också tagits 

med Fredrik Sundell, dirigent för Jeppo Ungdomsorkester, men han har ännu inte svarat på 

förfrågan. Ett förslag är att deponera pianot hemma hos en talangfull pianoelev som saknar eget 

instrument. Pianot ifråga är ett konsertpiano. Beslut: Vi avvaktar med beslutet tills alla tillfrågade 

svarat. 

10.  Medlemsvård och marsmånadsmöte. Beslut: Anders kontaktar Strandcamping för att utreda om vi 

kan hålla marsmånadsmöte i kombination med medlemsvård fredagen 22.3 hos dem. 

11. Övrigt: 

1) Tackbrev från Grönkulla boende. Alla deltagare var mycket nöjda med teaterresa. 

2) Motionskampanjen 1.1 -31.3. Årets motionskort kom som bilaga med DG:s brev nr 7. 

3) Brev från Finlands Lions förbund (e-mail 6.1) och från LC Helsinki/Pohjoinen Ry (e-mail 8.1) 

http://www.lcjeppo.fi/


angående tvisten om Lionshuset. Breven noterades för kännedom.    

4) Månadslotteriets vinst tillföll Göran.  

5) ”Lions gör gott”-skylten (Många sätt att göra gott) trycks med svensk text på ena sidan och finsk 

på andra.  

6) Luciainsamlingens saldo är nu 4019,30 €, några räkningar är ännu obetalda. Slutredovisningen 

samt penningfördelningen görs när allt klart.  

7) Måtars-stugan har fått en egen elmätare. Avgiften för stugans elförbrukning delas mellan 

ägarföreningarna enligt innehav, Jeppo IF 40%, Jeppo Jaktförening 40%, Jeppo Byaförening 

10% och LC Jeppo 10%. Utgiften för el kan delvis täckas med föreningsbidrag som söks från 

staden.  

12. Mötet avslutas kl. 20:04 

 

 

Anders Häggman, president   Kerstin Alho, sekreterare 


