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Månadsmöte 17.11.2021 

 

1. Mötets öppnande  
 

  
2. Närvarolista 100% 

 

3. Justering av protokollet från månadsmötet i Oktober OK! 

 

4. Kassaställningen: Adm. ........1004,96€............. Akt. .........6536,04€............. 

 Flaskkvitto, Totalt 218,15€, Nkbys del 80,10€ 

 Plogkäppar gav 610€ 

 Skrot gav 399€ 

 4 nyfödda Jeppo bor utbetalade hittills 

 

5. DG:s brev 

 Brevet har kommit 

 En ny 1:a Vice DG bör utses och Ralf redogjorde ärendet 

 

6. Aktiviteter 

 Plogriskutläggning 

o Riskorna är utlagda och 20 timmar rapporterats för aktiviteten och pengarna har 

kommit. 

 Lucia rapport  

o Luciorna har presenterats i ÖT. Bra intäkter på annonser detta år, ca. 7000€. 

o Lådorna är uppsatta och sms-röstningen är igång. 

o Lucia tåget går som normalt med start från Marta Gården, kröning på torget och 

konsert i Kyrkan efteråt. Månadsmötet besluter att vi inte arrangerar någon Judas 

med pungen detta år. 

 Julkortslotteri 

o Försäljningslistor har skickats ut och är flexibla. Vid Sale har vi bara tillåtelse att 



vistas utomhus, just nu. Vi säljer utomhus om vädret tillåter. 

 17.11 har vi sålt över 200 lotter redan. 

o 1 bord är bokat till älvornas julmarknad den 27.11 

 Första försäljarna tar med en duk att sätta på bordet 

o Keppo Julmarknad den 11.12. Styrelsen föreslår att vi deltar med att sälja Julkort 

(om det finns kvar) Jepolyktor och vimplar. 

 Julöppning 26.11 

o Sale (KPO) sponsrar ingredienser och en del av tillbehör till julgröten. 

o Jeppo Uf och köksa är bokade. Köksan behöver ersättas 

o Info bladet ska delas ut 

o Vi delar samtidigt ut ett bidrag till diakonin på 800€ 

 Jepo lyktan 

o De 3st som fanns kvar är sålda och produktionen är igång med 15st nya. Viking 

kallar till talko vid behov. 

o Lyktorna är tillverkade, 15st. 

 

 

7. Anmälningsärenden 

 Fredsaffischtävlingen 

 Kaj musikalen, Lördag 29.1.2022, 10 deltagare från Klubben anmäls. 

 Uppvaktning på krigargravarna 

 Bidragsansökan till Dagcentret Hyddan, Jul i Hjärtat 

o Månadsmötet besluter att vi bidrar med 300€ 

 Bokföringen kommer framledes att skötas av Pekka Siekkinen för 300€/år 

 En timer/skymningsrelä installeras på Jepo Vapnet för att spara på Jeppo UF:s elräkning 

 

8. Övriga ärenden 

 Julgranarna huggs 19.11 och förs ut och vapnet sätts upp. 

 

9. Mötet avslutas klockan 20:15 

 

 

 

 


