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Protokoll, december månadsmöte 15.12.2020. kl.19.                                                                 
Mötet genomfördes via Zoom, dels i två mindre grupper, dels hemifrån.

1. Mötets öppnande och närvarolista, 100%

2. Mötesagenda OK? Allt ok!

3. Godkändes protokollet från månads- och årsmötet i november

3. Kassaställningen: Adm. ……1054,91 €       Akt………3392,43 €

4.  Aktiviteter

 Flaskkvitton 
o Totalt 330,80 €, Nkbys del 112,22 € 

 Skrotinsamlingen
o Kont lastad 16.12. Mycket skrot!

 Laduläget
o Leverar och bygger en ny lada våren 2021. Börje och Leila Lindvall har köpt den 

som är klar och den leveras till Monäs.
 Jul-/400 årskonsertläge

o Kommer att rulla på NY-TV under den 19 och 20.12. 
 Julgransläget. 

o Granar levererade och fakturerade.
 Årets Jeppobo; responsen god.

6. DG:s brev 4

           Ej kommit hittills. Ankommit den 15.12.

7. Anmälningsärenden

 Kommit tack från Hyddan för bidraget

 Bidragen till Fredsaffischtävlingen finns nu på Biblioteket

 Uppvaktning på krigsgravarna utfördes av Viking och Jan-Ola

8. Övriga ärenden: 

Ansökan om bidrag till cancerföreningen på basen av Nkbyklubbens utmaning. Utreder om 
pengar kan gå till ngt specifikt projekt och inte till en verksamhet.

Vinnare av presentkort bland motionärerna:

Banan: Bertel Julin, Nils Forss, Anna Elenius
Keppo: Ulla Wistbacka, Margareta Långs, Elin Höglund

Vinnarna har fått sitt pris och det fanns över 500 namn totalt i lådorna. Pga stort 
intresse införskaffas en låda till som sätts upp vid Jeppo Hembygdsmuseum. 

Januari månadsmöte: fysiskt el. digitalt? Vi återkommer i januari när vi vet hur läget ser ut.

Styrelsemöten hålls på Måtars under våren efter höstens möten på Jepoträffis.

http://www.lcjeppo.fi/


Jepolyktorna har tillverkats och sålts mera än tidigare år. Viking har plockat ihop vartefter.

Skall vi installera en viltkamera vid Måtarsberget för att förhindra ”stölder” av skrot? Mötet 
besluter att en kamera införskaffas och monteras. Skrot kommittén skaffar och monterar.
  

9. Mötet avslutades med julsång. - Vi övar mera till nästa år! 😊
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