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Månadsmöte 16.9.2020, prokoll 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av protokollet från styrelsemötet i maj  

3. Kassaställningen: Adm. .............944,69€....... Akt. ........2908,61€............... 

Flaskkvitton 3.8.2020 376,85€ Nkby 138,53€ 6.9.2020 291,55€ Nkby 100,15€ 

 Skrotinsamlingen Stig L 9.9.2020 250,92€  

 2 barn betalda +1.  

4. Hur ser vi på mötesrutiner o dylikt för det kommande året? 

 Styrelsen föreslår inledningsvis ”normala” möten vid Café Funkis. Följer i övrig myndig 

rekommendationer. Förslag om att delta via en online om intresse finns. 

o De som anser av Corona skäl att inte delta på möten skall ha möjlighet att delta 

online om möjligt. 

5. Sammanfattning av den gångna sommarens händelser: 

 Portfölj överlåtelse till skedde till havs. Seglatsen skedde i strålande väder med gynnsamma 

vindar. Solen sken ikapp med vädret under våra knappa 56 sjömil. 

5. DG:s brev 1-2 

 Bilder kan laddas upp till Lions tidningen, t.ex från seglingen samt övriga aktiviteter. 

 Fredsaffisch tävlingen borde startas tidigare än året innan. Beslut på månadsmöte om 

startskott. Årets tema ”Fred genom hjälpinsatser”. 

6. Verksamhetsplanen  

 Laduläget   

- Ladan klar, numrering saknas. Säljer vi denna eller ska den gå som vinst i Jullotteriet? 

Lite finlir saknas ännu men ladan i stort sett klar. 

o Ladan säljs som sådan. Ralf kollar om intresse finns. 

 Ingen veteraninsamling i höst 

 Något nytt om lucia arrangemangen? 

- Inga nyheter men andra klubbar ställer sig negativt till arrangemanget detta år. Styrelsen 

avvaktar med beslut men vi kan ej se det realistiskt att ordna Lucia 2020. 

o Diskussion kan föras på zonmötet. 

 Julkortslotteriet 

- Månadsmötet besluter om vi ordnar lotteri detta år. Jonas kollar om vi borde anskaffa en 



iZettle kortbetalnings enhet för att undvika hantering av kontanter. 

o Månadsmötet besluter att Klubben införskaffar en kortläsare av iZettle. 

o Inget julkortslotteri ordnas detta år. Nya tag nästa år. 

o Kontrollera om förbundets julkort skulle erbjudas åt våra ”stamkunder”. 

 Klubb möter klubb. 

o Inga aktiviteter 

  Fredsaffischtävlingen 2020-2021. Tema: ”Fred genom hjälpinsatser” 

9. Gemensam klubbutfärd: Wasa Teater AYM,buss/egna bilar/överhuvudtaget? 

- Styrelsen beslutade att Jeppo Klubben inte kommer att delta förslaget understöddes 

under månadsmötet. 

10. Övriga ärenden:  

 Utdelning av 100% närvaropins 

 Best av tx märken från Internationella/natioenella f  i år? 

o Kollas i samband med samband av beställning av fredaffisch tävlings material. 

 Info via email från ZO  

 Regionforum tisdagen den 22.9 vid Juthbacka i Nykarleby 

 Deltagare i distriktets årsmöte den 26.9. 

- Styrelsen föreslår inget deltagande p.g.a. Covid-19. Godkännes av månadsmötet. 

 Genomgång och undertecknande av senaste års bokslut. 

o Gås igenom under oktobermötet. 

 Roger Nynäs har kontaktat klubben angående upprustning av hopptornet vid Gunnars. 

Viking kontaktar Roger för närmare uppgifter. Styrelsen föreslår att Klubben tar sig an detta 

projekt under vintern så arbetet kan utföras från isen.   

 Förskolan i Jeppo önskar bänkar till grillplats. Material kan kombineras med hopptorns 

materialet. Viking kollar material och Hem om skola kontaktas. 

 Reflexvästar till Jeppo förskola införskaffas. Tryck med Jeppo lions eget lejon. Vivan och 

Yvonne kollar upp västar. 

 Aris minne inte publicerat i Lions tidningen, kollar med Sven? 

 Foton på hemsida. Vad finns för utrymme och kan vi göras mera synliga via hemsidan. 

Kollar upp med Fjalar på Oktobermötet. 

11. Mötet avslutades 20:55. 


