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Månadsmöte 20.4.2022, kl. 19:00, Café Funkis

1. Mötets öppnande och närvarolista 100%, Sven på distans

2. Justering av protokollet från månadsmötet i Mars OK! 

3. Kassaställningen: Adm. .....797,38€................ Akt. ..........3884,40€.............

 Flaskkvitton 188,20€, Nkbys del 46,30€

4. DG-s brev

 Kommit 18.3

 Hjälp i den humanitära krisen i Ukraina

 Klubbens motionspoäng, 1167 poäng detta år

 Lionsmeddelande April

5. Aktiviteter

 Plintar till bänkarna ännu under snö vid Jesika

o Väntar på initiativ från Hem och Skola. Bänkarna kan byggas, plintarna hämtas.

 Timrande av ny lada kan inledas tidigast när vi får levererat den förra. Mycket snö vid berget ännu.

o Laduägaren är kontaktad och vi avvaktar.

 Plogriskorna skall samlas ihop så småningom

o Plogriskorna samlas ihop under maj månad och gruppen sammankallas

 Bowlingen 4.4 resultat och Jeppo LC (Per-Erik och Leo) tillsammans med Munsala på en 3:e plats

 Hjälpinsats till flyktingar från Ukraina

o Yvonne har handlat mat för ca. 300€. Paananen på KPO matchar med 200€. 250€ har KPO sponsrat i 

form av presentkort.

o Yvonne har månadsmötets understöd att köpa det som behövs till de nyanlända och följer med läget 

via FB-gruppen 

 Käpphästbana till Jeppo-Pensala skola

 Väntar på initiativ från Hem och Skola. Banan planeras och Lions kontaktas ifall hjälp behövs.

 Yvonne, Viking och Per-Erik har besökt KPO i Kokkola 1.4.2022

 Yvonne redogör för en del av erhållen information

6. Övriga ärenden

 13 medlemmar besökte Station 23 och efteråt föreställningen 20 sekunder den 23.3

 Lions klubben har fått 300 € av Jeppo Kraft till understöd för flyktingarna från Ukraina

 Stipendier delas ut enligt tidigare år. Zakariasskolan 150 €, Topeliusgymnasiet 15 €, Jeppo skola 150 €, 

http://www.lcjeppo.fi/


Metsäkulman koulu 50 €, Wavainstitutet 90 € 

 2 personer från klubben anmälda till LC Alahärmas 60-års jubileum 23.4.2022

o Styrelsen föreslår en gåva på 100 € som inbetalas till LC Alahärmas ungdomsverksamhet, understöds 

av månadsmötet  

 Jan-Ola uppvaktades av president Viking och sekreterare Jonas med en blomma på sin 70-års dag

 Funktionärer och verksamhetsplan 2022-2023

 Uppvaktning på de stupades dag 15.5

 Juthbackamarknaden. Deltar ifall marknaden ordnas och för tillfället tyder allt på att marknaden kan hållas.

 Pappersinsamlingen

o Ordnas i vanlig ordning. Denna gång torsdag den 12.5. Lappar i postlådor helgen innan.

7. Mötet avslutas 20:35
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