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Månadsmöte 19.2.2020, kl. 19:00, Café Funkis

1. Presidenten öppnande och konstaterades 100% närvaro med beaktande av lappningsreglerna.

2. 100-årsjubiléets utmärkelse i diamant har tilldelats Vivan Nygård-Back av Internationella Lions 

förbundet.

3. Protokollet från månadsmötet i januari godkändes och undertecknades.

4. Kassaställningen: Adm. 595,68€; Akt. 4175,82€. Flaskkvitton gav 216 € senaste månad.

5. DG:s brev Nr 8, 

a. Internationella medlemsavgiften betalats inom januari.

b. Österbottens Lion. 

i. LC Jeppo betalar faktura på 100 € i stället för annons i Liontidningen

ii. Sven skriver och skickar in bidrag till tidningen. 

c. Medlemsrapportering i MyLCI görs enklast genom rapport direkt i början av månaden: 

”ingen ändring”, och korrigering ifall det sker förändringar under månadens lopp. 

d. Aktivitetsrapporter till MyLion bör göras så att alla ser dina aktiviteter (Inställningar: 

punkt 3, alla). Inställningen ’bara klubben ser aktiviteterna’ tolkar/visar MyLION så att 

inga aktiviteter/rapporter är gjorda. 

6. Jepo-lyktan har tillverkats så att 8 ex är klara för försäljning. Föreslogs att reklam för lyktorna 

införs på hemsidan och att lyktor tas med till Juthbackamarknaden.

7. Julkortslotteriet: huvudvinsten outlöst, men ny lada kunde tillverkas redan i vår för försäljning 

eller som vinstlada inkommande höst. Jan-Ola ber Anders fråga Skogsandelslaget om material.

8. Luciakommitténs rapport:

a. Utdelning 700 € per klubb

b. Efterlystes förslag till ändringar pga följande besked från LC Nykarleby

i. Nykarleby Lions ladies har avsagt sig ansvaret för kläderna

ii. Trafikövervakningen kräver för mycket folk av LC Nykarleby

iii. Svårt att rekrytera luciamammor i LC Nykarleby

iv. Komplicerad tillståndsansökan

c. LC Jeppo föreslår, att LC Nykarleby Älvorna tillfrågas om de är villiga att komma med

d. LC Jeppos styrelse ger förslag till nästa månadsmöte om innehåll och utformning av 

skrivelse till Luciakommitténl. Nästa Luciakommittémöte hålls 26.3 kl. 17.00.

9. Läsprojektet vid Jeppo-Pensala skola var mycket uppskattat av både läsare och skolans lärare. 

Också deltagande lejon nöjda, men antalet deltagare kunde ha varit större.

10. Skidkampanjen Barnens lejon-skidning. Månadsmötet godkände styrelseförslaget att betala 

busstransport till Måtarsberget under en skiddag för Jeppo-Pensala skolas elever. Bidraget är 

öppet att användas i vår eller först nästa höst/vinter. JO kontaktar skolan om saken.

11. Insamling för veteranerna ordnas fredag 27.3 ca kl 16-18. 

a. Det behövs 4-6 chaufförer som utses på nästa månadsmöte

b. Per-Erik informerade om arbetet i framtiden då veteranföreningarna övergår till 

traditionsföreningar (efter 2025). Efter det kommer insamling av penningmedel att 

utformas på sätt, som idag ännu är oklart.

12. Per-Erik ger förslag om nästa verksamhetsperiods styrelse och funktionärer till månadsmötet i 
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mars för första behandling. Slutligt godkännande på valmötet i april.

13. Medlemsvård i mars: Furirboställets offert på middag, bastu+badtunna, fredag 20.3 ansågs för 

dyr, varför mötet beslutade att Jonas kollar vidare med Kuntokeskus och Power Park. Styrelsen 

besluter om lämpligt alternativ.

14. Presidenten har fått inbjudan till "Föreningsrådsmöte" 20.2. Per-Erik informerade om 

bakgrunden till mötet: 

a. Stadens beslut att upphöra med finansieringen av hyran för pensionärsmatsalen från 

1.3.2020 visade sig vara förhastat. Beslutet ändrats pga det stora antal registrerade 

mötensom hållits där (120 st). Finansieringen oförändrad 2020 och sköts därefter med 

budgetmedel. 

b. Nykarleby stad uppdaterar sin strategi hur förbindelserna stad/landsbygd skall se ut i 

framtiden.

c. Projektsamarbete mellan föreningarna kunde samordnas så att medlemmarna i 

respektive förening inte alltid jobbar enbart var för sig. I stället kunde lämpliga projekt 

viktiga för byn listas och respektive förening kunde få hjälp via Föreningsrådet med det 

praktiska genomförandet. 

d. En ny Leaderperiod infaller 2021-2025, som eventuellt kan utnyttjas.

e. Nykarleby stad är informerad om mötet i Jeppo.

15. Övriga ärenden 

a. Månadsträffen med LC Pedersöre 11.2.2020 var lyckad.

b. Linneornas kalaskväll i Kållby samlingshus 1.2.2020 inhiberades pga dålig uppslutning.

c. Motionskampanjens resultat meddelas personligen till sekreteraren senast 15.4.

d. Arbis ordnar ett studieprogram för seniorer i datoranvändning måndagar 2-13.3 kl 

14.30-16.45.

e. Viking meddelade att Arne Ritari-inbetalningar nu finns på Sale i Jeppo.

16. Månadslotteriet vanns av Jan-Ola

17. Mötets avslutades kl. 20.30

President Sekreterare
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