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Protokoll över eMånadsmöte 15.4.2020; som hölls 8-15.4.2020 per e-mail enligt DG:s instruktion pga 
coronavirusläget. Besluten och slutliga protokollet uppgjort på basen av inkomna kommentarer. 

1. (Mötets öppnande och) närvarolista: Närvaron konstateras genom svar på email, via telefon eller 

WhatsApp. Samtliga lions engagerade, varför 100% enligt lappningsreglerna!

2. Justering av protokollet från månadsmötet i februari. Inget möte hölls i mars pga 

coronaviruspandemin. Protokollsutkastet utsänts per email för editering och kommentarer, varefter 

rättelseyrkanden beaktats. Beslut: Protokollet godkänns och undertecknas vid senare tidpunkt.

3. Kassaställningen: Adm. 766,68; Akt. 4984,37. En skrotkont ska fyllas i slutet av april, flaskkvitton 

kommer in, bord och stolar nu slutsålda.

4. DG:s brev Nr 10 anlände 14.4 och finns som bilaga till protokollet. 

5. Ladutimringen. Skogsandelslaget donerat sparrar till vårens ladutimring. Jan-Ola och Per-Erik skött 

transporten 13.3. Måmös beslut: Gruppaktivitet inte tillrådlig, men enskilda arbetsinsatser möjliga. 

6. Luciaprojektet. 

a. Yvonne H uppgjort skrivelse, som styrelsen omfattade i mars. Skrivelsen sänd vidare till 

Luciakommitténs planerade möte 26.3, som dock blev inställt. 

b. Luciapengarnas användning. LC Jeppos andel 700€. Ifjol gick klubbens andel av överskottet till 

Jeppo Ungdomsorkester. Beslut: Överskottet 700€ går till JUO också i år.

7. Bör Jeppo Ungdomsorkester få ytterligare bidrag? Per-Erik kontaktat ordförande i slutet av mars och fick

veta att i och med att det inte blir någon resa i sommar sändes ingen ansökan i år. Stig F påpekade att 

300€ kunde ges i tilläggsbidrag till JUO för att uppfylla villkoren i julkortslotteriet. Medlen bör delas 

mellan Jeppo UF, skolstipendierna och JUO. Måmö:s beslut: ges ytterligare 300€ till JUO.

8. Per-Eriks förslag till nästa verksamhetsperiods styrelse och funktionärer blev utsänt per email i mars och

godkändes då preliminärt. Måmö fastställde funktionärslistan enligt Per-Eriks och styrelsens förslag.

9. LC Jeppos motionspoäng blev 955; Per-Erik Lindgren skidat 850 km (en del från Vasaloppets ’öppet 

spår’); chartermedlemmen Paul Björkqvist presterat imponerande 455 km stavgång!

10. Vårens pappersinsamling framskjuts till nästa år. Infolappar skall delas ut som ifjol enligt Yvonnes 

uppdaterade modell med info om pappersinsamlingen, acku- och skrotinsamlingen, flaskpantkvitton, 

Juthbackamarknaden och lite om vår hjälpverksamhet och vart våra insamlade pengar går. Ifall någon 

nödvändigtvis behöver slippa sitt tidningspapper kan Jan-Ola eller Stig L kontaktas för avhämtning. Stig L

kan vid trängande behov magasinera 12m3 på sin kippkärra!

Stig F lovade printa ut infolapparna, som kan avhämtas från Norlics kontor för utdelning enligt Stig L:s 

lista veckoslutet före Valborg.

11. Stipendier till skolelever och studeranden utbetalas enligt samma modell som tidigare år:  

a. Jeppo-Pensala skola 150 €, 

b. Zachariasskolan (åk 7-9) 150 €, 

c. Topeliusgymnasiet 150 €, 

d. Wava-institutet 90 € och 

e. Metsäkulman koulu 50 €. 

12. Per-Erik jobbat vidare med Föreningsrådet. Bokning av lokalen Jepoträffis centraliserad. 

Talkobehovet vid UF utreds. Per-Erik uppdaterar vid behov.

13. Info: 

a. 80-årsdagen av vinterkrigets slut ihågkommits 13.3 med flaggning samt tändning av sammanlagt

105 ljus vid krigargravarna i Jeppo, Munsala och Nykarleby. Fjalar och Per-Erik tände Jeppos 

andel om 35 ljus.
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b. Insamling för veteranerna fredag 27.3 inställdes / sköts upp till hösten. 

c. Zonmöte och frågesport på Norrvalla 28.3.2020 inställdes

d. Zonens golf 30.3 inställdes 

e. Distriktets årsmöte i Nedervetil 18.4.2020 inställdes, men fullmakter för val av DG, 1VDG och 

2VDG getts åt Per-Erik och Stig F samt åt Sven S i egenskap av PDG.

f. Viking Back uppvaktades på sin 70-årsdag med blommor å klubbens vägnar av Jan-Ola och Stig L.

g. Stig L har sålt bort de sista borden och stolarna. 

h. Österbottens Lions tidning hämtats från Sven samt delats ut av Jan-Ola. Extra exemplar 
lämnats vid Funkis, Norlic samt till Jepoträffis via Per-Erik.

----------------------------------- -----------------------------------
Jan-Ola Wistbacka, president Stig Lindén, sekreterare
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