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Månadsmöte 15.1.2020, kl. 19:00, Café Funkis 

1. Presidenten öppnade mötet och konstaterades 100% närvaro med beaktande av          

lappningsreglerna.

2. Protokollet från månadsmötet i december godkändes och undertecknades.

3. Kassaställningen: Adm.1611,21 € Akt. 4023,77 €

    Flaskkvitton gav 269€ brutto senaste månad.

4. DG:s brev Nr 7, motto: ”en människa kan inte göra allting, men alla kan göra någonting”, 

 Retoriktävlingen hölls 14.1.2020 i Kokkolan Yhteislukio med 3 deltagare från svenska sidan. 

Alla tre fick pris. 2€ per klubbmedlem betalas in på O-distriktets konto. 

 Österbottens Lion. Annonser och artiklar till vår distriktstidning bör sändas senast 1.3 till  

rekonen.jorma@gmail.com  .   Styrelsens förslag att vi betalar 100€ godkändes.

 Motioner till distriktets årsmöte lämnas in senast den 15.1 till tor-rik.backstrom@lions.fi     

 Nya tjänstemän. Manade och villiga kan kontakta 1VDG rauno.ojantakanen@lions.fi

 Barnens lejon-skidning. Finlands Skidförbund och Finlands Lions-förbund har slutit 

samarbetsavtal: Lions och skidklubbarna rekommenderas arrangera en skiddag för barn, 4-

12år, helst under sportlovsveckan. Klubbarna ansvarar för arrangemanget och priserna. 

Lejon-medaljen samt övriga prisers anskaffning och kostnader meddelas senare. Mera 

information av DG Tor-Erik. Styrelsen föreslår, att vi hakar på Nykarleby och IF Minken. 

Onnis runda mfl aktiviteter är aktuella den veckan, varför styrelsens förslag godkändes.

5. Julkortslotteriet. 

Redovisningen visade kostnader på ca 740€ och nettot torde således bli ca 2460€. 

Diskuterades och understöddes bl.a. en begränsning av försäljningsturer vid Sale och en utökad 

och tidigarelagd försäljning i Nykarleby, samt en aktivare företagsförsäljning. 

Polismyndigheten nu striktare än tidigare år med villkoren: Mål och mottagare för lotteriet måste

definieras både i ansökan och på lotten. Tidigare års redovisning bör vara ok vid ny anhållan.

Jeppo Ungdomsorkester var i år en klart definierad mottagare för julkortslotteriet. Detta passar 

bra, eftersom man inkommande sommar deltar i en musikfestival i Italien, som kostar ca 1000€ 

per deltagare. Diskuterades huruvida eventuella understöd för detta kunde gå också via zonen. 

Men bättre att Ungdomsorkestern söker bidrag från de enskilda klubbarna med nämnande av 

antal deltagare från respektive klubbs område. Ralf lovade kontakta Ungdomsorkestern om 

saken.

6. Luciarapport. Inget möte hållits ännu, men enligt Yvonne torde inkomsterna räcka till ca 700€ 

per klubb.

7. Anhållan om bidrag från Saga Loppis & Café, Nykarleby. Styrelsens förslag att avvakta och 

invänta eventuell ny förfrågan angående mera konkreta och specifika insamlingsmål bifölls.

8. Inbjudan till månadsmöte + middag med LC Pedersöre på Hotel Polaris 11.2.2020 kl 19. Det blev 

en nästan mangrann uppslutning, varför beslöts att klubben betalar busstransporten. Jan-Ola 

kan kontaktas angående deltagande. Busstidtabeller o.a. info per e-mail / tel (Johannes).

9. Övriga ärenden

 Linneornas kalaskväll i Kållby samlingshus 1.2.2020 kl 18 avec. Hugade meddelar själv om delta-

gande senast 17.1.
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 Motionskampanjen pågår 1.1- 31.3.2020 och blanketterna returneras senast 15.4.

 Viking har beställt och Stig F har kvitterat ut 20 st Aarne Ritari-inbetalningar á 10€.                  

Sale och Viking har inbetalningar till försäljning.

 LC Jeppo har återigen fått utmärkelsen för medlemstrivsel under verksamhetsåret 2018-2019.

 På Yvonnes initiativ diskuterades en läskampanj riktad till förskole- och lågstadieeleverna i Jep-

po-Pensala skola. 7 lions meddelade genast intresse. Verksamheten bör helst fås igång före 

sportlovet. Jan-Ola kontaktar Susanne Sandin angående detaljplaneringen. Info per email.

10. Månadslotteriet vanns av Kerstin Alho

11. Mötets avslutande kl. 19.58

President Sekreterare
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