
Månadsmöte onsd. 18.1.2017 i Café Funkis. - Zonordförande Ralf Wallin på besök.

Protokoll

1. Presidenten öppnar mötet kl. 19:03. Närvaron konstaterades vara 100% då Johan S noteras som 
priviligerad medlem.

2. Protokollet från månadsmötet i december justerades med namnteckning. Jfr prot. 4, hemsidan!

3. Skattmästaren meddelar kassaställningen;  Adm: 2541,11 € , Akt: /2683,44 €  

4. DG:s brev 4, presenterat i dec., omfattar även januari 2017. Noteras att DG besöker klubben 15.2.

5. LCI- & LCIF-brev 22.12, 31.12, 10.1 och 13.1 Beslut: Posten noteras till kännedom, speciellt det 
som angår kommande höjningar av medlems- och inträdesavgifter. 

6. Zonordförande fick tillfälle att framföra sina tankar kring besöket och noterade med tillfredsställelse 
den höga aktiviteten, tillskottet av medlemmar och den goda tillgången på pengar, som tyder på att 
det finns ramar för hjälpinsatser. Mötesplatsen och inledningen med gemensam matstund noterades 
positivt och visar exempel på klubbarnas olika traditioner. Han noterade kommande zonprogram: 
Zonmöte 3 den 9.2.-17, kl. 19, i Förvaltningshuset, Öurv. 31 i Oravais, frågesporten 25.3 i Oravais, 
bowlingen i mars samt mini-golfen i maj. Tyvärr har O-distr. tappat 15 medlemmar, men både Nkby, 
Oravais och Jeppo har fått två nya per klubb.

7. Månadsträff med annan klubb; Beslut: Vivan håller kontakt med LC Alahärmä/Osmo Myllykoski 
och planerar vidare med sikte på träff 15.2 och besök på Jeppo Biogas.

8. Rekrytering. Tryckta flygblad, 500 st. Beslut: Utdelning i byn ordnas i 6-7 olika rutter. Fjalar 
fördelar överskottet, ca 405 st på synliga platser enligt förgottfinnande.

9. Retoriktävlingen presenterades av Yvonne, som betecknar den som en framgång (artikel i ÖT s. 7 
den 18.1). Heikki Hemmilä har begärt bidrag för omkostnader för priser och arrangemang.      
Beslut: LC Jeppo stöder tävlingen för gymnasieelever med 50 €.

10. Övriga ärenden, information och påminnelser:

-  Uppslutningen i gemensamma aktiviteter; Trettondagsbalen 6 pers, Vasa Teater 11 pers.

-  Läget för läsprojektet vid Jeppo-Pensala skola i jan-mars. Antecknas att 7-8 medlemmar 
ställer upp för att a) läsa, b) berätta eller c) lyssna. Vivan meddelar skolan.   

-  Julkortslotteriet: En bra aktivitet som inbringade ca 2523 € netto. Jan-Ola W vann huvud-
vinsten. Av övriga vinster har enbart ett par avhämtats hittills. Tid finns till 3.2.

-  Diskussion om arrendet (40 €/år) av bastutomten vid Måtarsbergets stenbrott. Beslut: Vi 
fortsätter betala arrendet och hoppas hitta någon eldsjäl som tar sig an bastubygget.

-  Skrotkont till Måtarsberget. Stig L redogjorde för de aktuella alternativen. Beslut: Skrot-
kommittén jobbar vidare och frågan behandlas åter på kommande möte.  

-  Reklamskyltarna inkl. krångliga turer och stipulationer kring dem presenterades av Per-Erik. 
Beslut: Vi går inte vidare med ärendet, utan byter ut det mot en satsning på s.k. kuber för 
flaskreturkvitton och försöker få tillstånd att placera dylik i Jeppo Sale, S-Market och K-Market 
i Nykarleby. Ralf utreder förutsättningarna.    
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-  Klubbens fadderbarn Pubudi Imalsha i Sri Lanka presenterades av Per-Erik. Hon är en 14-årig 
flicka vars mamma och enda familjemedlem insjuknat i livmodercancer. Pubudi har toppbetyg i 
sin skola, från vilken hon examineras 2018. Beslut: P-E försöker via distriktet förmedla extra 
material till Pubudi.  

-  Luciaredovisning: Totalintäkterna uppgår till 4.410 € (röster: 1581 €, annonser: 2233 €, Judas 
med pungen: 240 €, kollekt: 205 € och Nykarleby stad: 150 €). Luciakommittén har ännu inte 
haft sitt avslutande möte. Från gem. luciapotten tas medel till NURK:s luftvärmepump, varefter 
resten kan fördelas på klubbarna.

-  TV-apparater till avd. 9: Vivan refererade överlämningsceremonin den 29.12. En bra aktivitet 
utmynnade i tacksamhet och glädje hos mottagarna.

-   Diskussion om platsen för medlemsvården i mars ändade i förslaget: Furirbostället i Oravais. 
Vivan undersöker möjligheterna. 

-  Motionskampanjen igång. Reglerna kommenterades.

-  Fjalar emotser rapporter för MyLCI. Aktivitet, timmar och datum efterfrågas. Om rapporten är 
för en grupp behövs också antalet deltagande jeppolejon i den aktiviteten.

-  Lotteriet inbringade 40 €. Vinsten tillföll Stig Lindén.

11. Mötet avslutades kl. 20:28.

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


