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Månadsmöte nr 8 inkluderande valmöte. Tid: 19.4.2017.

Program:  LC Alahärmä gästar oss,  19 anmälda.  Samling vid Jeppo Biogas kl 18:00. Guidning
och  information  ca  1  tim.  Samkväm  i  Måtarsstugan  från  ca  19:15  med  paj,  sallad  o  kaffe.
Presentation av stugan,  klubbarna och deras verksamhet. LC Alahärmä höjde stämningen i stugan
och  umgänget  förlöpte  på  bästa  sätt.  Klubben,  de  16  kvarvarande, gjorde  glättig  sorti  innan
mötesförhandlingarna i LC Jeppo inleddes ca kl. 21:15.

Protokoll

1. Presidenten öppnade mötet, närvaron konstaterades uppnå 100%.

2. Föregående mötesprotokoll justerades och signerades.

3. Kassaställningen: Adm. 1.167,93 € Akt. 2.945,53 €

4. Brev från DG, CC, LCI, LCIF presenterades i minimal omfattning, de flesta har bekantat sig
med posten. Inget intresse för Mölkky-tävlingen i Vörå 26.5. 

5. Valmötet beslöt utse presidenten till LCIF-koordinator. I övrigt inga ändringar i tidigare 

beslut. Beslut: Funktionärerna kan meddelas MyLCI.

6. Distriktets årsmöte  med tillhörande medlemsutbildning hålls i Vörå 22.4. Anmälda är Ari, 
Göran och Fjalar, vilka ordnar resan sinsemellan och ser till att flaggan kommer med.

7. Meddelande: RF-LQ samarbetsprojekt: LC Jeppos styrelse föreslog att distriktet väljer 
”Mentorapplikation - distriktet valde ”Ut i naturen tillsammans”. I sammanhanget noteras en
via lion Ralf framförd ursäkt från Leena Borén angående ett tidigare missförstånd om 
aktivitetsrapportering. RO Ralf H meddelar att han bevistat sitt sista möte på denna post.

8. Pappersinsamlingen. Beslut: Vi planerar för to. 11.5 i vår.  Huruvida detta blir sista året 
meddelas skilt. I utskicket informeras även om skrotinsamlingen och flaskretursboxarna. 
Yvonne sammanställer texten i postlådslappen.

9. Ladutimring. Beslöts leverera J-O:s lada 25.4 med start kl. 13:00. Nya ladan börjar uppföras
den 15.5. med snabb tidtabell.

10. Begäran om bidrag har inkommit från Jeppo Uf. Beslut: Positiv inställning, 1000 € är ok.

11. Övriga ärenden

• Rapport från Zonens frågesport: LC Jeppo belade 3:e och 5:e plats.

• Rapport från Zonens Bowling: LC Jeppo kämpade väl.

• Rapport från penninginsamling av beväringar för krigsveteraner: Insamlat 847 € på 

knappt 1,5 tim. med 4 bilar/beväringar. (I fjol 774 €). Reflektion: Fel veckodag och 
klockslag, för få beväringar och för kort tid.

• Rapport från motionskampanjen: 1138 p + 1070 km ”stavgymnastik” (I fjol 1113 p). 

http://www.lcjeppo.fi/


• Kuber för flaskreturkvitton. Tillståndet för 2 år på tre platser är fixat = 57 €. Jonas har 

beställt 2 boxar = 94 €. Beslut: Vi öppnar oss för samarbete med LC Nykarleby. Såvida 
det bär frukt skaffas box till Sale, S-Market och K-Market. 

• Sten Häggblom aviserar lediga platser till föreställningen ”Finlands historia” den 27.4, 

kl. 19:00, på Scala. Vivan bör ha meddelande om deltagande senast 20.4.2017!!

• Vinsten i månadslotteriet vanns av medlem i LC Alahärmä. Behållningen blev 83 €.

12. Stipendieutdelningen. Beslut: Vi kör med samma skolor och belopp som senaste år. Fjalar 
meddelar skolorna – Jeppo-Pensala 150 € – Carleborg 150 € – Topeliusgymnasiet 150 € – 
Metsäkulman koulu 30 € – Musikinstitutet 90 €. = 570 €

13. Mötet avslutades kl. 22:37.

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