
Protokoll fört vid LC Jeppo Mars månadsmöte 17.3.2021, kl.19. Mötet genomföres 
via Zoom dels i grupp, dels hemifrån. 

 

1.Mötets öppnande och närvarolista, 100% närvaro 

2. Mötesagenda OK? Ok! 

3. Godkännande av Protokollet från månadsmötet i Februari Godkännes 

3. Kassaställningen: Adm. .......576,16€………….Akt……3703,74€…………  

4.  Aktiviteter 

 Flaskkvitton, tömdes 2.3. 180,10€ sammanlagt, bara 18€ i Jeppo, Nkbys 

andel 80,92€ 

 Skrotinsamlingen, Snön har röjts bort den 17.3 så nu är det fritt fram 

 Laduläget, ingen aktivitet 

 Motionskampanjen Januari- Mars 2021. Meddelas åt sekreteraren. 

 Renovering av hopptornet vid Gunnarskangan. Väntar på att skaren ska hålla 

och lite mindre snö. 

5. Ansökan om förnyat tillstånd för pantkvittoinsamling, skickas in efter att vi får 

den undertecknad. 

6. DG:s brev ( ej ännu kommit 15.3.2021.)  

Jonas och Viking deltar i distriktsmötet           

7. Anmälningsärenden 

Jeppo-Pensala skolas skiddag 16.2.2021. Pga rådande restriktioner krävdes 

det 4 turer med bussen. Ingen räkning har ännu kommit. 

8. Förslag till ny styrelse och funktionärer för nästa verksamhetsperiod 

 Lista skickas ut per mail. 

9. Övriga ärenden:  

Uppdatering av Klubbens stadgar 

 Inga uppdateringar 
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Medlemsvårdsprojekt: Styrelsen föreslår utomhushappening i samband med 

pappersinsamlingen vid Måtars 

Tredje pris i fredsaffischtävlingen inom distriktets tilldelas Sofiia Dadenko, 

ännu ej utdelats.  

 Månadsmötet beslöt att vi uppvaktar Sofiia på utsidan vid Jeppo-

Pensala skola. 

Nya distriktsindelningen: uppdatering 

Bidragsansökan från Nykarleby Flyktingvänner 

 Istället för allmänt bidrag kan vi understöda med pengar till konkreta 

projekt, t.ex. halva resekostnader. Andra klubbar har gett bidrag. 

Avvaktar på svar. 

Melwin Jones tävling: uppdatering och information har skickats per mail. 

Enligt Hemmilä skulle alla klubbar bidra med ngt, internationella förslaget var 

100€ per medlem. 

Jeppo Lions anser att det bör utredas om ett avgiftsbelagt online verktyg för 

möten på zon nivå är nödvändigt. Det finns gott om gratis verktyg online 

redan som fungerar bra för detta ändamål.  

10. Mötet avslutas 20.05 

 

 

 

  

 

 


