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Final; Månadsmöte nr 9 den 17 maj 2017, kl. 19:00, i Café Funkis. 

Protokoll

1. Presidenten öppnar mötet 19:10 efter avnjuten pizza och Stenfors' tårta. Närvaron konsta-
terades vara 100% med 20 medl. fysiskt på plats + gästen Sten Häggblom fr. LC Nkby.

2. Föregående mötesprotokoll 19.4.-17 presenterades medels genomläsning och signerades.

3. Kassaställningen: Adm.   719,97 €, Akt. 1322,59 €

4. Brev från DG o.a.: Påminnelser om MyLCI,  nya styrelsen, årsrapportering i juni, ange RF-
ombud till nationella registret, kolla medlemmarnas kontaktuppgifter (tel. + e-post), Beslut: 
Vi agerar enl. behov samt antecknar till kännedom. Ändringar skall meddelas sekreteraren!

5. Rapport från distriktsmötet i Vörå, målsättningar för nästa verksamhetsperiod.         
Noteras:  Kort rapport av FF, Vivan föredrog distriktets verksamhetsidé för kommande året.

6. Stipendier. Beslut: Inom mars nästa verks.år skall uppgöras riktlinjer för hur vi förhåller oss 
till den ibland svårhanterade rättvisan, som följer med verksamheten. Nu missar vi endel 
jeppoelever på II stadiet.  I år betalar klubben stipendier till 6 skolor enlig följande:

• Jeppo-Pensala sk. 150 € Musikinstitutet 90 €

• Carleborgskolan   150 € Metsäkulman koulu 30 €

• Topeliusgymnasiet 150 € Alahärmän ala-aste 20 €    Tot.: 590 €

7. Pappersinsamlingen 11 maj, kl. 13, den 50:e i ordningen. Beslut: Årets resultat avgörande 
för hur vi fortsätter. Meddelande härom kan utskickas under hösten.

8. Zonens minigolf i Vörå 22.5.: Beslut: Inget deltagande.

9. Övriga ärenden läggs på minnet alt. åtgärdas med stöd av nedanstående listning:

• Ladutimring: Timrar enl. lista, start 15.5., kl. 13.  Snabbt jobb. Ralf börjar sälja.

• Skrot: Laven på plats, Ari kompletterar m. tunna för småskrot. Tillståndet i skick.

• Kuber för flaskreturkvitton: Vi delar kuberna i Nkby med LC Nkby och  klarlägger 

anskaffningen av låda nr 3 + butikstillstånden. Sven skaffar Lions-dekal till lådorna, 
Viking & Ralf löser  kraven för samt sköter uppmonteringen, Yvonne utformar behöv-
liga infoskyltar.

• Juthbackamarknaden: Förberedande träff blir hos Stig & Eva den 16.8, kl. 18:00.

• Rapporteringen: Fjalar sköter MyLCI inom juni och Ari ordnar med anmälan om 

ansvarspersoner till PRS-PRH, inom augusti. Ari måste få tillgång till personuppgifter 
(signum, adress, ..) för att detta skall lyckas.

• Avslut,  datum för skifte av presidium. Beslut: 28.6.-17, kl. 17:00 i Måtarsstugan.

• Veteranredovisning. Jeppo: 847 € (775 €, -16),  hela Nyk.by: 5391 € (5192 €, -16)

• Fullmakt för bankskötsel ordnas via protokollutdrag till skattmästare Göran.

http://www.lcjeppo.fi/


• Personliga aktivitetstimmar, som ännu inte inrapporterats, inlämnas med fördel inom 

juni per e-post till sekreteraren (fjalarfors@gmail.com)!

• Lotterivinsten tillföll Eva Lindén. - Kassan ökade med 54 €.

10. Ytterligare:

◦ LC Nedervetil fyller 50-år  på Sällskapsklubben i Karleby, lö. 7 okt. 2017. Senare 
under sommaren kommer en officiell inbjudan!

◦ Från mötet noteras 20 x 1  = 20  timmar aktivitet.  (M = medlemmar, T = tid/medl.)

◦ President Vivan avtackade kaféets Jasmin Aalto med en blomma och uttalade en 
förhoppning om fortsatt ”god kryddning” till hösten! I sitt tack inkluderade hon även de 
nya medlemmarna, kvällens tårtbakare och andra väpnare i klubben för det gångna,  
livliga och innehållsrika mötesåret samt tillönskade samtliga en bra sommar! 

11. Mötet fullbordades kl. 20:05.

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

[ Utanför protokollet vill sekreteraren inflika ett eget tack till Vivan för tydligt och gott samarbete! ]
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