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Gemenskap - Vänskap - Hjälpsamhet - Talkoanda   Datum:  11.3.2020 

 

Styrelsemöte 11.3.2020, kl. 19:00, Måtarsstugan 

 

1. Mötet öppnandes av Jan-Ola med Fjalar F, Paul B, Johan F, Yvonne H, Sven S, Anders H, Per-Erik L, 

Kerstin G, Stig F och Stig L. 

2. Justering av protokollet från styrelsemötet i januari, februari protokoll justeras i april. 

3. Kassaställningen: Adm. 956,28 €; Akt. 4869,97 € 

4. DG:s brev Nr 9  

a. Motionskampanjens slutspurt. Meddela antal poäng till sekreteraren senast 15 april.  

b. Österbottens Lions tidning utdelas i månadsskiftet mars-april. 

c. En ny Leo Club Kokkola/Chydenius, har invigningsfest 18.4. Anmälan senast 9.4. 

d. Välgörenhetskonsert i Uleåborg 28.3 krockar med zonmötet och frågesporten i Vörå.  

e. Distriktets medlemsantal är 1117 (2.3), minus 41 under verksamhetåret. LC Lestijärvi har fått 4 

nya medlemmar. 

f. Distriktets årsmöte hålls i Nedervetil 18.4.2020 startande med granskning av fullmakter och 

ankomstkaffe kl 8.00-9.00. 

5. Anders ordnat sparrar till vårens ladutimring av Jeppo Skogsandelslag. Jan-Ola och Per-Erik fixar 

transporten.  

6. Luciaprojektet: Yvonne H hade skrivit ett mycket bra förslag, som styrelsen för vidare till månadsmötet. 

Skrivelsen med som bilaga. 

7. Jan-Ola har kontaktat Susanne vid Jeppo-Pensala skola om sponsorering av transport till skidspåret vid 

Måtarsberget nästa höst/vinter. 

8. Beslöts skjuta upp den planerade medlemsvården i mars till senare tidpunkt (otillfredsställande offerter 

från Powerpark och Kuntokeskus samt coronasmittorisken).  Styrelsen föreslår, att medlemsvården 

arrangeras vid Måtarsberget t.ex. i samband med månadsmötet i maj med förslagsvis Trådi, bastu och 

catering, avec. Mars månadsmöte på Funkis onsdag 18.3. 

9. Insamlingen för veteranerna kräver 4-6 chaufförer 27.3 kl. 16-18 med virusförbehåll. 

10. Per-Eriks förslag till styrelse och övriga funktionärer för nästa verksamhetsår förs vidare för diskussion 

och godkännande till månadsmötena i mars och april. 

11. Zonmöte och frågesport på Norrvalla 28.3.2020.   

12. Per-Erik presenterade sammandrag av diskussionerna vid Föreningsrådsmötet 20.2:  

a. Bokning av Jepoträffis (pensionärsmatsalen) kommer att ske centralt via Nykarleby Stad för 

tillställningar och möten.  

b. P-E har hållit möte med stadens representanter, som är positiva till upplägget. 

i. P-E hade möte med UF i måndags angående behövliga åtgärder: Bakre ytterväggen  bör 

målas, och 7-8 projekt på insidan.. Stadens byggnadsingenjör gör en tidsbedömning 

(200-300 h?) av de olika projekten, varefter de rangordnas. 

13. Övriga ärenden / info: 

a. Inkommit inbjudan till vårens Bowling i Vörå må 30.3 kl.18.00. 

b. Ingsvas julhälsning med almanacka  

c. Luciapengarnas användning bör behandlas vid senare månadsmöte.  

d. 80-årsdagen av vinterkrigets slut ihågkoms 13.3 kl 18 med tändning av sammanlagt 105 ljus vid 

krigargravarna i Jeppo, Munsala och Nykarleby. Fjalar och Per-Erik sköter LC Jeppos andel på 

35 ljus.  

     14 Mötet avslutades kl.20.13 
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