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Månadsmöte den 18 november 2015, kl. 18:30, vid Jeppo Potatis       

Gäster: LC Nedervetil

Presidenten öppnade tillfället genom att hälsa gästande klubb och egna medlemmar välkomna, 
varefter han gav ordet till värdföretaget Jeppo Potatis och dess VD Alf-Håkan Romar, som gav en 
koncentrerad och intressant presentation av JEPO:s välorganiserade och framgångsrika verksam-
het.  Med en stab på drygt 50 personer gör företaget avtryck både på orten och i vidare kretsar, bl.a.
via sin satsning på kvalitet, utveckling och samarbete med såväl producenter, företag, joint venture 
aktörer o.a. användare av slutprodukterna. 

Protokoll

1. Presidenten öppnade mötet kl. 18:55. Medlemsnärvaron konstaterades vara 100%. 

2. Oktober månads protokoll blev justerat och undertecknat.

3. Kassaställningen: Adm. 1.679,90 €     Akt. 4.215,68 €.    

4. DG-brev nr 5 från 1:a november noterades ha inkommit till kännedom.

5. Avgörande på basen av behandling i styrelsen:

• Beslöts fortsätta publiceringen av månadsmötesprotokoll på hemsidan. I nätversionen 

skall användning av personnamn undvikas rörande ärenden av känsligare karaktär.

• Beslöts betala bidrag till Ratnapura-sjukhuset i Sri Lanka, 5 €/medlem = totalt 110 €

• Beslöts att klubbens plan för Röda Fjädern-insamlingen, som startar 19.3.-16, inte siktar 

på förbundets föreslagna 3.227 €, utan skall omfatta ett mål på ungefär 1 €/invånare + 10 
€/medlem för RF-pins, vilket blir sammanlagt ca 1.200 €. Framöver tar vi ställning till 
huruvida vi därtill skall lotta ut en tavla a' 1.200 € i något annat sammanhang.

• Beslöts att aktivt stöda arrangemanget ”Matkväll” med flyktingarna den 23.11, fr. kl. 18, på

Uf. Ralf hämtar ingredienser från Vasa och utnyttjar intäkterna från Motionsdagen för väl-
görenhet. Klubbmedlemmarna önskas hjälpa med annan handräckning och delta i kvällen. 

• Beslöts stöda Hyddans satsning för utstöttas julfirande med 200 €

• Beslöts bidra till kapellförsamlingens diakoniverksamhet i Jeppo med 700 €

• Beslöts stöda ungdomslägret i Karleby 24.7-1.8.-16 med 10 €/medl = 220 € fr. akt.kontot

6. Julkortlotteriet: Lotterna fördelades, 20 st/medlem = 440 st. 245 lotter har levererats till 
företag och 615 återstår att sälja. (440+245+615 = 1.300 st) Beslöts inleda försäljningen 
vid Sale och S-Market så fort kommittén levererat turlistor.

7. Julöppningen 27.11, kl. 18: Paul presenterade i detalj vilka inslag som skall ingå och ombe-
sörjas. Involverade blev upplysta om sin andel av ansvaret. De som agerar i programmet 
bör vara på plats kl. 17:30. Gran-/lyktgruppen gör sin insats med start tisdag 24:e,  kl. 13.

8. Arrendering av plats för skrotinsamling: Beslöts gå in för ett erbjudande att placera tre (3) 
kontar på Måtarsberget, vilket skulle vara ett smidigare sätt att ordna frågan jämfört med 
att bygga stängsel och sköta eventuellt miljötillstånd. Ny tillståndsansökan torde behövas. 
Arrendet för 2015 = 14,68 euro betalas.

http://www.lcjeppo.fi/


9. Övriga ärenden – info – diskussion:

- Viking redogjorde för zonmötet i  Måtarsstugan 5.11.  

- Ralf rapporterade från Älvornas trevliga 10-årsjubileum den 14.11 på Juthbacka

- Låsbar anslagstavla, avsedd för föreningar, skall sättas upp vid Sale.  

- Flyktingarna i Jeppo deltar vid Lucia-kröningen i Nykarleby. Busstransport t-r blir ordnad
med stöd av medel från motionsdagen och matkvällen. Fjalar följer med i bussen och ledsa-
gar genom kvällen och tillbaka hem.

- Luciakröningen inleds kl. 18. Fackelbärarna skall vara på plats vid Marthagården kl. 17:30.
Stig F och Jan-Ola sköter ”Judas med pungen”. LCJ ansvarar för arrangemangen i kyrkan, 
där Barbro, Yvonne och Vivan delar ut programblad. Andra åtaganden har fördelats via 
kommittén.

- Lotteriet vanns av RO Tor-Erik Backström, som själv agerade fru fortuna. 62 € kom in.

- Ralf presenterade den livliga verksamheten i mixed-klubben LC Jeppo och överräckte dess
bordsstandar + boken ”Jeposproåtji – heilt enkelt” till LC Nedervetil, som svarade med att 
överlämna sin klubbs dito bordsattribut. 

10. Nästa möte 16 december med besök av Lucia   ---->     Mötet avslutades kl. 20:55

Ralf Häggblom, pres. Fjalar Fors, sekr.
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