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Gemenskap -  Vänskap -  Hjälpsamhet  -  Talkoanda   Datum:   

 

Månadsmöte/årsmöte 20.10.2021, kl. 19:00, Café Funkis 

 

1. Mötets öppnande och närvarolista, 100% 

 Antagande av nya medlemmar, Paulina Peltorinne-Cederström och Jonas Cederström 

 

2. Justering av protokollet från månadsmöte i september OK 

 

3. Kassaställningen: Adm. .......195,75€............. Akt. .........5198,73€.............. 

 Flaskkvitton, Nytt tillstånd har kommit. I kraft i 5 år. 

279,25€ totalt. Nkbys del 98,70€ och 180,55€ till Jeppo klubben.  

 

4. Årsmöteshandlingar 

1. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod 

2. Resultat- och balansräkning  

3. Revisionsberättelsen föredras 

4. Bokslutet fastställs och ansvarsfrihet beviljas styrelsen och övriga ansvariga. 

5. Medlemsavgiftens storlek 

6. Preliminär budget för det kommande året presenteras för godkännande. 

7. Årsmötesförhandlingarna avslutas 

 

5. DG-s brev/Nyhetsbrev 

 Nyhetsbrev 17.10 

  

6. Aktiviteter 

 Lucia 

o Möten har hållits och värvningen av Lucior är i gång. Det blir bara kortege, kröning 

på torget och sång i kyrkan under denna års Lucia. Så längt ser det ut som intresset är 

bra med kandidater. Sten Häggblom är ordförande för Lucia gruppen. Vivan och 

Kerstin Grahn är Jeppos representanter. Hittills har Jeppo klubben fått 2 kandidater. 

Medlen detta år föreslås gå till förebyggande elevhälsoarbete under våren 2022. 

 Julkortslotteri 



o Tillståndet har kommit och vi jobbar vidare 

o Korten är beställda och J-O informerar närmare. 

o Jonas kollar hur vi kan lägga upp betalningssystemet med en iZettle 

o Kerstin Alho sammanställer försäljningslista och den har skickats ut 

 Julöppning 

o Styrelsen föreslår att vi ordnar Julöppning detta år. Förslag att vi ordnar Julöppning 

den 26.11. Månadsmötet godkänner datumet och Julöppnings kommittén reder ut var 

och om vi kan koka och servera julgröt.  

o Julgranar skall utläggas mellan den 15 och 20.11 och Stig L kollar vem som vill ha 

granar detta år. 

 Plogriskor 

o Vi behöver 100st nya plogriskor detta år som P-E hämtar, vi har totalt har ca. 450st. 

Nkby stad önskade att vi skulle lägga ut plogriskor inom oktober månad. Plogpinns 

gruppen besluter datum och meddelar berörda. 

 Jepo lyktan 

o Det finns inga lyktor i lager just nu. Allt material finns inte för tillfället men vi 

beställer material till 15 nya lyktor. 20.10 och en del av materialet har kommit. 

Provmontering pågår. Viking sammankallar till talko ifall det behövs. 

 

7. Övriga ärenden 

 

 Freds affischtävlingen ordnas även detta år ifall intresse i skolan finns. Viking kontaktar 

skolan och koordinerar med Paulina.  

 Yvonne har forskat i våra bankavgifter. Inledningsvis betalar vi medlemsavgiften med 

referens för att spara kostnader. 

 Styrelsen föreslår att vi höjer månadslotteriet till 5€ för att täcka de administrativa 

kostnaderna under året --> Månadsmötet besluter att vi ändrar inte på lotteriavgiften.   

 Styrelsen undersöker hur vi kan minska våra administrativa kostnader. Bl.a har 

bokföringskostnaderna stigit till 700€/år. Sven S kontaktar en eventuell bokförare ifall vi 

kunde få ner kostnaderna. 

 Styrelsen föreslår att vi bildar en Facebook grupp för Jeppo Lions för ökad synlighet. 

o Månadsmötet föreslår att vi går vidare med planerna om en FB grupp. 

 

 

8. Mötet avslutas klockan 21:10 



 

 

  

 

 


