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Månadsmöte 19.1.2022, kl. 19:00, Online, INGEN PIZZA kan hämtas 

 

1. Mötets öppnande och närvarolista, 100% 

 

2. Justering av protokollet från månadsmötet i December, OK efter ändring 

 

3. Kassaställningen: Adm. .......186,62€.............. Akt. ..........8148,70€............. 

 Flaskkvitton 235, 50€ totalt, Nkbys del 75,32€ 161,18€ till Jeppo klubben 

 Styrelsen föreslår att vi flyttar över pengar från aktivitets till administrativa kontot för att 

täcka bokföringskostnader. Månadsmötet godkände förslaget och vi flyttar över 600€ till 

administrativa kontot. 

 

4. DG-s brev 

 Motionskampanj 

 Mikael Kronlund 1a VDG 

 Torolf Höglund, Service och medlemsanskaffningsledare 

 T-E Backström, Ungdomsutbytesärenden 

 Månadens tema, Människonärhet och service vilja 

 Översikt om kampanj 100 

  

5. Aktiviteter 

 Pantkvitto låda, Inget svar från KPO ännu och vi avvaktar 

 Julgrans bortstädning 

 Julkort 

o Dragningen är gjord, vinstlotter publicerats på hemsidan samt i ÖT.   

 God kassaställning och diskussion om lämpligt bidragsområde 

o Styrelsens förslag är att bidra Jeppo Uf (uppvärmning), Jeppo ungdomsorkester 

(resebidrag) samt Jeppo IF (knatteverksamhetens deltagaravgift) med 1000€ per 

förening, Månadsmötet godkände förslaget. 

o Styrelsen föreslår att klubben betalar bussen till Jeppo-Pensala skolas skiddag under 



vårvintern. Månadsmötet godkänner förslaget. 

 

 Studerande i Jakobstad orndar konsert i Jakobstad, förslag om deltagande 

o Tjugo sekunder med start den 26.3 klockan 19. Ordnas 10 föreställningar. Anders 

kollar ifall vi kan få biljetter direkt eller kan vi köpa grupp biljett direkt av 

attangörerna. 

 Jeppo Lyktan, styrelsen föreslår att vi köper mera material och tillverkar flera. Beslut på att 

vi införskaffar mera material och höjer priset till 55€ på färdig produkt. 

 300€ har utbetalts till Jeppos nya flykting familj och Ahmed skickade sitt och sin familjs 

tack. 

 Vi utreder om att anskaffa mera material till en ny lada som kan timras i Maj 

 

6. Övriga ärenden 

 Botnia paradise. Framflyttat till 14.5. Anmälningar tas ännu emot före den 28.1. 

 Lucia. Sista mötet den 31.1 där man utvärderar Lucia 2021. 

 Sven redogjorde sin artikel till Österbotten Lions tidningen.  

  

7. Mötet avslutas klockan 20:10 

 

 

  

 

 


