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Protokoll, månadsmöte 21.4.2021 via Zoom 

1. Mötets öppnande och Konstaterande av närvaro. 100% 
2. Föredragningslistan Ok! 
3. Justering av protokollet från styrelsemötet i Mars:  

4.  Kassaställningen: Adm. .......562,59€............. Akt. ......3906,68€............. 

5.  Aktiviteter 

 Flaskkvitton: Stig F, 5.4. 325,45€, 125,45€ i Nkby I Jeppo 97,55€, Reparation av lådan i 

Jeppo 

 Skrotinsamlingen: Stig L. Konten är nästan full. Tömdes 19.4. Förslag: Anskaffas 

kameran för att minska på otillbörlig hantering. Kameran införskaffad och installeras 

inom kort. Tisdag den 27.4 klockan 10:00 pressas burar vid Renvalls gamla farm, vi 

ställer upp med hjälpare. 

 Laduläget. Köparen har kontaktas och Lions beslutar när den kan levereras till 

Getingsandsvägen i Monäs. Beslut om montering den 29.4 med start kl 9:00 vid Måtars. 

Vi påbörjar en ny lada under våren.  

 Motionskampanjen avslutad 31.3.2021, klubben kom upp i 1188 poäng denna gång. 

 Pappersinsamling. Beslut om att ordna samling av papper den Torsdag 6.5. Klockan 

14:00 ska pappret finnas ute. Infobladen utdelas innan. Finns utprintade tills 

ladumonteringen. I samband med detta ordnas utomhus aktivitet för Lions, 

korvgrillning, dricka och samvaro. 

 Hopptornet vid Gunnars; Renovering genomförd den 15.4. så klart för användning. 

 Nytt tillstånd för vår pantkvittoinsamling: Något nytt? Stig har ordnat med förslag 

till tilläggsinformation som polisen begärt. Vi inväntar besked. Den 16.4 fick vi info 

och behandlingstiden kan vara upp till 4 månader.  

 Nykarleby stad erbjuder oss 200€ att plocka undan plogriskorna. Vi tar oss ann detta 

vid lämplig tidpunkt. Samma grupper och samma område som vid utsättning. 

 

6. April månadsmöte  

7. DG:s brev no 8 

a. Funktionärer på förslag till förbundet.  Val på Förbundets Årsmöte, 12.6.2021 



b. Webinar för zonordföranden anordnas18.5.2021 

c. Kampanj 100/LCIF. Vi tar ställning till eventuell donation på maj månads möte 

 

8.  Anmälningsärenden  

a. Jeppo-Pensala Skola ordnat skiddag:  Ingen bussräkning ännu kommit 

 Tidningen Österbottens Lion delats ut i postlådorna.  

 Nya stadgar är godkända och mejlade till medlemmarna. Förslag: tas i bruk 

1.7.2021.Beslut:enligt förslag 

 

Övriga ärenden:  

 Stipendier: Förslag: Zakariasskolan 150€, Topeliusgymnasiet 150€, Jeppo-Pensala 

150€, Metsäkulman koulu 50€, Wava institutet 90€. Godkännes 

 Förslag:Vikings förslag till styrelse/funktionärer godkännes, Verksamahetplan 

presenteras på månadsmötet. Godkännes 

 Bidragsansökan från Nykarleby Flyktingvänne:r Nkby donerat 500, Älvorna 300€. 

Resekostnad: 212€/månad/person, två resenärer, alltså 424€/månad totalt. 

Förslag: ges bidrag på 300€. Godkännes 

 Måtarsstugan:  Presidenten kallats till ett möte med Byaföreningen, IF; 

Jaktvårdsföreningen, Lions. Planeras att återaktivera styrelsen. Inga akuta åtgärder 

nödvändiga för tillfället. Regler och avgifter uppdaterats, finns på vår hemsida. 

 Tredjeplaceringen i Fredsaffischtävlingen och prisutdelningen sker separat utomhus 

vid skolan, vid tidpunkt som överenskommes med skolan. Per-Erik uppvaktar. 

 Uppvaktning vid krigargravarna på de Stupades dag 16.5.2021. Jan-Ola och Viking 

sköter detta enligt samma koncept som tidigare år. 

 Distriktets årsmöte 17.4.2021: Viking och Jonas: kort referat 

 Läget med den nya distriktsindelningen. Gicks igenom på Distriktets årsmöte. Små 

ändringar i Södra Finland har gjorts. Slutligt beslut på Förbundets årsmöte 12.6.2021 

 

9.  Mötet avslutas klockan 20:10  

 

 

 

 Per-Erik Lindgren      Jonas Back 

President       Sekreterare 

 


