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Månadsmöte nr 6 den 20 feb. 2019 kl. 18:30 i Café Funkis.    Pizzabuffé från kl. 19:00 

Gäster: 6 medlemmar från LC Pedersöre. Samling vid Funkis, därifrån körde alla till vindmöllorna där 

Gottfrid Lundvik guidade oss. Tillbaka i café Funkis avnjöt vi pizza från buffébordet. Därefter vidtog 

mötesförhandlingarna. 

Protokoll: 

1. Presidenten öppnade mötet kl. 19:41 och hälsade alla, speciellt våra gäster, hjärtligt välkomna. 

2. Närvaron konstateras uppgå till 100 %. 

3. Protokoll nr 5 justerades (se www.lcjeppo.fi)  

4. Kontoställning: Adm: 1.368,97 €      Akt: 5.842,51 € 

5. Finlands Lionsförbunds nyhetsbrev delgavs per e-post 20.1 och DG:s brev nr 8 delgavs per e-post 4.2. 

Breven genomgicks i korthet. Motionskortens inlämningsdatum till distriktet är 05.04.2019 (inte 12.4 

som anges på kortet). Distriktets årsmöte hålls i Kelviå 13.04.2019. Beslut: Nya presidiet deltar i 

distriktets årsmöte. 

6. Inbjudan till LC Munsalas 60 års jubileumsfest lördagen den 2.3 kl. 19 på Juthbacka restaurang (e-

post 23.1). Beslut: Anders och Sven med avec deltar. Klubben betalar supékostnader á 45 €/person. 

7. Zonmöte i Munsalagården måndagen 11.3 kl.19. Kaffe med dopp 5 €/pers. Klubben skall meddela 

deltagarantal på förhand till Paula Bonäs. Beslut: Presidiet deltar, sekreteraren gör anmälan.  

8. Zonens frågesport hålls söndag 24.3 kl.14 i Munsalagården. Förplägnaden kostar 10 €/pers. Anmälan 

görs via e-post till paula.bonas@multi.fi eller till nykarleby.alvor@lions.fi senast 18.3. Beslut: 

Klubben anmäler 3 lag med 4 deltagare per lag. Sekreteraren anmäler lagen och klubbens övriga 

deltagare.  

9. Lions ungdomsläger på Villa Elba 21-28.7. Värdfamiljer behövs under tiden 30.6–21.7 för ungdomar 

som kommer från andra än europeiska länder och under tiden 7-21.7 för ungdomar som kommer från 

Europa (e-post 4.2). Beslut: Ärendet tas upp på nästa månadsmöte. Alla klubbmedlemmar försöker 

hitta tänkbara värdfamiljer, som har ungdomar i samma åldersgrupp och som är intresserade av en 

unik möjlighet att knyta internationella kontakter. 

10. Beslut: Mars månadsmöte/medlemsvård hålls på Strandis fredagen 22.3, avec med. Månadsmötet 

hålls i bussen. Klubben betalar bussresan och bastun. Priset för bastu och vinterbad är 5 €/pers. 

Meny: Förrätt; krämig skogssvampsoppa med ciabattabröd. Huvudrätt 2 alternativ; 1) varmrökt lax 

med dillcreme och potatisrotsakspanna, 2) grillbiff på nöt med madeirasås, potatiskroketter och 

rotsaker. Kaffe/te ingår i menyn som kostar 35€/pers. Sekreteraren meddelar Strandis senast 21.3 hur 

många som äter fisk alt. kött. Anders ordnar busstransporten (frågar Jens Björklund). Sekreteraren 

sänder e-post om bussrutt och uppsamlingstider. 

11. LC Jeppos konsertpiano placeras i det utrymme som Jeppo Ungdomsorkester använder på 

biblioteket. Petrina Lindqvist undervisar elever från Jeppo i samarbete med musikinstitutet och 

ungdomsorkestern. Pianot bör stämmas en tid efter flytten till det varma utrymmet. Beslut: 

Förflyttningen av pianot görs tillsammans med ungdomsorkestern. Klubben söker ett begagnat piano 

till daghemmet vars personal mycket gärna vill ha ett. Christine Julin-Häggman hjälper klubben att 

hitta ett speldugligt piano. 
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12. Luciainsamlingens slutredovisning är klar först nästa månad. Förslag: Medel från Luciainsamlingen 

kunde användas till att stöda Jeppo Ungdomsorkester som planerar en stor konsert i Stjärnhallen i 

vår. Slutgiltigt beslut fattas på mars månadsmöte när slutredovisningen är klar. Föreslogs också att 

övriga Lionsklubbar i nejden kunde stöda ungdomsorkestern. Ärendet tas upp på zonmötet den 11.3. 

13. Mellanrapport från projektet med utomhussittplatser vid skolan. Viking informerade om att en 

materiallista är gjord och att projektet framskrider. Mera information delges nästa månadsmöte. 

14. Övrigt:   

1) Inkommit en anhållan från Nykarleby HVC mottagning om bidrag för att öka klient trivseln i de 

nyrenoverade utrymmena. Enligt styrelsens beslut behandlas ärendet på zonmötet 11.3. 

2) Inkommit tackbrev från LCIF för vårt generösa bidrag på 1.113,21 USD = 1.000 €.  

3) Kom ihåg att leverera info om utförda lionstimmar samt aktivitetsdatum till sekreteraren! 

4) Kom ihåg att motionera och anteckna!  

5) Per-Erik informerade om att ”Lions gör gott”-skylten är klar och kan sättas upp genast när 

uppsättningsanordningen fixats. 

6) Stig-Göran Strand har sänt ett inramat foto på ladan som LC Jeppo timrat och levererat till 

Kantlax. Fotot kunde sättas upp på väggen i Måtarsstugan.  

15. Månadslotteriets vinnare blev Jan-Ola. 

16. LC Pedersöre presenterade kort sin Lions verksamhet och Anders berättade om vår. 

Pedersöreklubben har 16 medlemmar varav 14 aktiva. Det är intressant och givande att utbyta 

erfarenheter. 

        17.  Mötet avslutas kl. 20:40 varefter umgänget med gästerna fortsatte under fria former till kl. 21:10. 

 

   

       Anders Häggman, president    Kerstin Alho, sekreterare 


