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Styrelsemöte nr 9 den 19.10.2014, kl. 18:00, i klubblokalen. 

Närvarande: Thomas Julin,  Johan Sjölind, Emil Sandin och Fjalar Fors

1. Mötet öppnas, närvaron konstateras. Ordf. för protokoll i sekreterarens frånvaro.

2. Föregående protokoll (8/21.9.-14)  justerades efter genomläsning.        

3. Kontosaldot just nu/kassören: 739,94 €/30 sept.

4. Anhållan från Quinnsklubben om sponsorering av babygåva. Vi gjorde en inbetalning i fjol. 
Är det vettigt att föreningar tigger pengar av varandra då alla har svag ekonomi? Beslut: Vi
avslår anhållan då vi finner att det inte är försvarligt att bevilja medel i detta läge.

5. Byenkäten om Jeppo 2014. Emil Sandin presenterade den intressanta sammanställningen 
utgående från 58 enkätsvar.  Vi konstaterar att resultatet ger god grund för nya byaplanen.

6. Höstmötet beslöts hållas tisdagen den 18 nov, kl. 19:00 i Måtarsstugan. Fjalar bokar stugan.
Beslut: By- och bankenkäten presenteras på mötet. Lina sköter annonsen, i vilken bör om-
nämnas byenkäten inklusive diskussion och kaffeservering. 

Styrelsen uppgör budgetförslaget  enligt verksamhetsförslaget nedan. 

Medlemsavgiften hålls oförändrad, 5 euro/person och 20 euro/förening. Vi uppbär ingen 
inskrivningsavgift för nya medlemmar. - Bankgiro utdelas i januari 2015.

Verksamhet 2015:

◦ Upprätthålla webbsidan www.jeppo.fi 

◦ Skriv ny byaplan för Jeppo

◦ Ordna begivenheten  ”1:a Maj på Trådi”

◦ Ordna ”Byloppis” i juni, före midsommar

◦ Arrangera byadagar i juli

◦ Medelanskaffning; - Produktförsäljning av kol, tjära och tjärvatten   500 € 
  - Ansökningar: Nkby för Trådi; karta, skyltn. och PR 1.000 € 

  Nkby för verksamheten 1 maj & Byadagar    500 € 
  Nkby för projekt Byaplan    500 €

◦ Vår- och höstmöte

◦ Utge infoblad i slutet av året

I tur att avgå är Lina, Marina och Pontus. Styrelsen föreslår återval.         
Föreslås återval av revisor och ersättare.   
Höstmötet väljer ny ordförande för byarådet. FF stiger till sidan, kan sitta kvar i styrelsen.

7. Andra ärenden

- Beslut: Ansöks om 1.000 € från Sv.Kf. för produktion av ny byaplan. FF inlämnar i nov.

- Till kännedom: Sandbacka vindkraftspark; Harjux-Gunilack-Seiplax, Miljök.beskrivning

- Nästa möte blir 16  november, kl. 18:00, hos Fjalar Fors   OBS!  OBS!

8. Mötet avslutas kl. 19:50. 

Fjalar Fors
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