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Månadsmöte vid Café Funkis + online, 15.9.2021 

1. Mötets öppnande och närvarolista  

 Antagande av nya medlemmar Paulina Peltorinne-Cederström och Jonas Cederström. 
Medlems certifikaten ifylles och överlämnas vid oktober månadsmöte. 

 

2. Justering av protokollet från månadsmötet i maj  

 

3. Kassaställningen: Adm. .............195,30€........ Akt. ........5455,70€............... 

 Medlemsavgifterna är betalade även den nationella 

 Flaskkvitton, 2.6 tot 195,85€, Nkbys del 70,82€  30.6 tot 370,50€, Nkbys del 116,25€ 3.8 

tot. 557,90€ Nkbys del 202,72€ 1.9 tot. 305,80€, Nkbys del 112,57€. Nytt tillstånd har 

kommit och är nu i kraft i 5 år.  

 Skrotinsamlingen 4.8 inbetalt 601,80€ och 14.9 354,00€ 

 Pappersinsamlingen utbetalades den 21.7 genererade 455,28€ 

 

4. Genomgång och undertecknande av senaste bokslut 

 Behandlas under oktobermötet 

 

5. Var möts vi på styrelse, månadsmöten? 

 Föreslås att styrelsemöten hålls varannan gång på Jepo treffis och Måtars skidstuga, Jonas 

Back sköter om bokningarna av Jepo-Treffis 

 Månadsmötet hålls på café Funkis ifall inte corona reglerna ändras 

 

6. Sammanfattning av den gångna sommarens händelser  

 Skrotinsamling och lastning 

 Övervakningskameran monterad och Ralf granskar bilderna varje dag 

 Pappersinsamlingen  

 

7. DG-s har kommit 

 Inget nytt att notera 



8. Verksamhetsplan 

 Lucia arrangemangen. Jeppo klubben kontaktar Lions Klubb Nykarleby (president Rikard 

Törnqvist) och stämmer av läget. 

 Julkortlotteri. Jan-Ola har skickat ut information om detta till Julkortslotteri kommittén. 

 I ansökan till tillstånd för att hålla lotteriet ska framgå exakt vart intäkterna går. Vi uppger 

Jeppo IF knatteverksamhet, Jeppo Ungdomsförening, Jeppo Ungdomsorkester.   

Månadsmötet besluter att Julkorts lotteriet kommer detta år att innehålla 1000st lotter mot 

tidigare 1300st. 

Ordnar vi Julkortslotteri måste vi skaffa en iZettle betal terminal. Månadsmötet besluter att 

vi köper en betalautomat. 

För att förenkla och spara på löpande kostnader föreslår månadsmötet att klubben säger upp 

sitt ena bankkonto. Kassören kollar detta tills nästa månadsmöte. 

  

9. Övriga ärenden 

 Sven föreslår en rekreations kryssning med nya Botnia Aurora någon gång under året, 

förslaget understöddes och förslaget utreds med förslag på att denna aktivitet kunde ske 

under våren 2022. 

 Zon ordförande Ralf Häggblom redogjorde vad som hade sagt på zon-möte.  

 Ordnar vi julöppning? Månadsmötet föreslår att vi detta år ordnar julöppning. 

 Vi lägger även detta år ut plogriskor på Nykarleby stads räkning.  

 

10. Mötet avslutas klockan 20:32 

  

 

 


