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Månadsmöte nr 9 onsdagen den 15 maj 2019 kl. 18:30 vid Keppo (i byggnaden som klubben hjälpte till att sanera). 

Före mötet guidade Viking oss runt i den nyrenoverade byggnaden. Rundvandringen uppskattades av alla, fint att se 

förvandlingen från interiörrivningsplats till funktionell och smakfullt inredd byggnad. 

 

Protokoll: 

1. Presidenten öppnade mötet kl. 19:03 och närvaron konstaterades uppgå till 100 %. Cristina Simons från LC 

Nykarleby/Älvor deltog också i mötet. 

2. Protokoll nr 8 (kan läsas på hemsidan) justerades. 

3. Kontoställning: Adm 1.105,27 €     Akt 2.844,06 €  

4. DG-brev nr 11 (se e-post 3 maj) genomgicks. Christina Simons fick på distriktets årsmöte i Kelviå ett 

hedersomnämnande för initiativet till Pet-röntgeninsamlingen i vår zon. Ett mycket bra initiativ, klubben gav 

henne rungande applåder. 

5. Bidragsanhållan från:                                 

1) Nykarleby Flyktingvänner r.f. som planerar göra en dagsutflykt till Toivosen Eläinpuisto i Kelviå och 

Jukkolanmäen Navetanvintti i Ohtakari. De anhåller om sammanlagt 1000 € av LC Jeppo, LC Munsala och LC 

Nykarleby. Förslag: Klubben bidrar med 350 €. Beslut: Enligt förslag.                           

2) Nykarleby forsfarare till fem scouter som är på väg till världsscoutjamboreen i West Virginia USA. 

Deltagaravgiften är 4150 € per person. Beslut: Inget bidrag ges. Klubbens alla medel för 

verksamhetsperioden 2018-2109 är utdelade. Sekreteraren meddelar scoutkåren. 

6. Övrigt.  

1) Pappersinsamlingen ordnades fre. 1o maj. Vikten på det insamlade pappret var 6560 kg, köparen betalar 

42,16 €/ton, vilket ger oss 276,57 €. 

2) Ladan är klar för leverans efter 3 timringstillfällen och 98 h arbete. Ladan skall levereras till Staffan 

Stenvall som lovat meddela klubben när han kan ta emot den, troligtvis inkommande vecka. 

3) Distriktets mölkkytävling fre. 17 maj kl. 18:00 vid Huhmarkallios skidcenter i Ylivieska. Inga deltagare. 

4) Zonens minigolf må. 20 maj kl. 18:00 på Norrvalla i Vörå. Inga deltagare. 

5) Juthbackamarknaden: Stig L och Viking har hämtat borden och stolarna från KWH. Deras förslag är att 

intäkterna från försäljningen av nämnda varor bokförs på Juthbackamarknaden under nästa 

verksamhetsperiod. Priset för 1 bord=25 € och för 1 bord och 6 stolar=50 €. Efter att Yvonne reserverat 1 

bord och Christina Simons 1 bord och 6 stolar finns 3 bord och 14 stolar kvar. Beslut: Intäkterna bokförs 

på nästa verksamhetsperiod. Dessutom fastslogs att vi samlas ons. 21.8 kl. 18:00 hos Eva och Stig för att 

prissätta varor och förbereda inför marknaden.  

6) Utomhussittplatserna har levererats till Jeppo-Pensala skola av Stig L och Viking. Några föräldrar från 

Hem och Skola föreningen hjälpte till med uppsättningen. Viking har fått ”Lions Club Jeppo”-

namnbrickorna som klubben beställt. Beslut: Viking sköter om fastsättningen på läktaren vid skolan och 

Anders på de två pianona. 

7) Fjalar har anmält LC Jeppos och Byaföreningens intresse att medverka i evenemanget ”Kaffe med Yle”, 

där vi som lyssnare får ge ros och ris åt Yle. Programmet går inte ut i etern. Fjalars motivering till 

medverkan var bra så klubben hoppas på ett positivt svar.  

8) Yvonne och Ralf har skött om att nya anslaget för pantkvittolådorna blivit skrivet, laminerat och uppsatt. 

9) Jeppo daghem har fått pianot och personalen är mycket nöjd. Hjulen saknas ännu men är beställda. 
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10) Marlenes kontakt med Välfärdscentret gav positivt utslag. Personalen (3 vårdare har hand om 

barnrådgivningen) kan också i fortsättningen ge information om klubbens penninggåva, 50 €, till nyfödda 

Jeppobarn. Beslut: Fjalar gör nya infoblad som personalen delar ut åt föräldrarna. Gåvoinformationen 

sätts också upp på centrets anslagstavla. 

11) Det har kommit en intresseförfrågan från Sten Häggblom om Wasa Teaters ”Spelman på taket”. Han har 

reserverat 70 platser till lö. 16.11 kl. 19:00. Biljettpris 30 €/pers. Han tar redan nu emot 

förhandsanmälningar som eventuellt kan annulleras i september. 

12) Klubbens bildalbum Flickr har överskridit gränsen för gratis användning och lagring. Vill vi fortsätta 

kostar det 4,49 €/mån. Beslut: Klubben avslutar Flickr och sätter i fortsättningen in sina bilder på egna 

hemsidan. 

13) Klubben har tackat Jasmin Aalto med en blomma för bra betjäning under året. 

14) Verksamhetsperiodens 100 % närvaropins har kommit och delas ut på hösten. 

15) Fjalar har fått de 100 tackkorten som klubben beställt, två olika kort, 50 av var. Mötet skötte genast om att 

tackkort sänds till följande företag: Svarvars Trävaruhandel, Järn Kulla, K-Rauta Alahärmä, Norlic, Jeppo 

Kraft och KWH. 

16) Arne Ritari adresser för glädje och sorg finns hos Viking och kostar 10 €/st. 

17) Kransnedläggning på de stupades grav sö. 19.5 sköts för Nykarlebynejdens Krigsinvaliders och -veteraners 

del av LC Jeppo genom Fjalar och Per-Erik. 

7. Månadslotteriet vanns av Yvonne.  

8. Möter avslutades kl. 19:51.  

Efter mötet avnjöt vi kaffe/té med supergoda smörgåsar som KWH bjöd på.  

STORT TACK till alla för fin samvaro och många trevliga stunder under verksamhetsåret! 

 

 

 

 

Anders Häggman, president         Kerstin Alho, sekreterare 


