
Protokoll för LC Jeppo Oktober månads-/årsmöte 21.10.2020. 
kl.19.Mötet genomföres via Zoom dels i två mindre grupper, dels 
hemifrån. 

 

 

1.Mötets öppnades och konstaterades 100% närvaro 

2. Godkännande av Protokollet från månadsmötet i September  

3. Kassaställningen: Adm. .....924,48€... Akt. 3025,80€ 

 4. Årsmötesförhandlingar  

a. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod 

upplästes och godkändes 

b. Resultat- och balansräkning, presenterades 

c. Revisionsberättelsen föredrogs 

d. Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen och 

övriga ansvariga.  

e. Anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställdes till 

37,50€ för medlem och partner medlem 25,00:-€  

f. I och med de exceptionella förhållanden detta år har styrelsen 

gjort upp en preliminär budget för det kommande året som 

presenterades för godkändes  

f. Verksamhetsplanen för det nu pågående året presenterades och 

godkändes 

g. Årsmötesförhandlingarna avslutades 

5. Aktiviteter 
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 Flaskkvitton 4.10.2020 255.95€ totalt, Nkby andel 104,58€ 

 Skrotinsamlingen: Nytt skrot pressat 13.10.2020 

 Laduläget, 

o Ralf har kollat läget men än så länge inget napp, 

försöker med att ta Facebook till hjälp  

 Lucialäget;  

o Ev julkonsert istället som skulle streamas på nätet 

19.12.2020 skulle vara en del av 400-års firandet av 

Nykarleby stad. Staden bidrar med 950€ vilket skulle 

vara hälften av kostnaden. Klubbar skulle bidra med 

250€ per klubb. 

Styrelsen förordar 250€ men vi vill gärna ha möjlighet att 

påverka vart och åt vem konserten streamas.  

 Ifall ingen konsert ordnas betalas pengarna tillbaka.  

Tar nya tag på november månadsmöte 

 Julöppning 

o avvaktar myndigheternas rekommendationer 

o Tankar om att ingen julöppning kan hållas detta år 

o Däremot säljer vi julgranar som tidigare år samt att vi 

utnämner årets Jeppobo. Allmänna kriterier om 

utnämning skall genomgås och följas  

6. DG:s brev 3 

 Klubbbesök , läget oklart, vi väntar och ser 

7. Anmälningsärenden 

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

o Materialet utdelat till skolan, samlas in 6.11. till distriktet 

15.11.2020 

o Hur väljer vi inom klubben/styrelsen 

 Fotograferade bidrag skickas ut per e-post  

 Motionslådor utplacerade. En låda vid banvallen (495km från 

Helsingfors-skylten) och en vid Keppos. Lådan finns vid 

Keppo vattens reningsverk nära postlådorna.   

 Förslag från Nykarleby Stad om utsättning av Plogkäppar. 

Ungefär en 3km sträcka med ca 120st käppar. Offert 150€ 

o 3 dagar efter kom förslag om Karkausvägen av ca 5km, 

totalt 550€ för båda områden. Återkommer via 

mailkorrespons. 

 8. Övriga ärenden:  

 Rapport från regionforum i Nykarleby 

o Inget speciellt att rapportera 

 Mera reflexvästar till Jeppo skola. Västar som är lite större så 

att vinterkläder ryms under. Ca. 80€ i kostnad. Yvonne 

beställer hem västar. 

 Hopptornet vid Gunnars. Viking har kollat läger, lite 

förbättringsarbete uppe i tornet samt några snedsträvor skall 

åtgärdas. Februari-Mars föreslås som tidpunkt. 

 Kollar om det finns möjligheter att rensa den grunda delen av 

simbassängen från orenheter. 

 Utdelning av lionslotter 

 Utlottning av överblivet presentkort till Jeppo Potatis 
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11. Mötet avslutas  

 

 

 

 

 


