
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 27 augusti  2014 

Närvarande: Heikki Hansson, Lars Wallin, Ulf Swanstein, Lars Jarevång, Hans Abrahamsson,         
                     Bert Mårtensson och Hans-Ingvar Green 
                          

1.  LP Heikki förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkännes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes. 
 

4. Från distrikt och zon: LP Heikki informerar om  
• att Lars Wallin har utsetts till vice zonordförande 
• att Lions centralt har från sina respektive katastroffonder 

tagit medel, ca 1 miljon kr, för akut hjälp till konflikten i Syrien/Irak-
området. 
Övrig information bifogas. 

 
5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

• AD-kassa:  -2 200 kr 
• AK-kassa:  192 400 kr 
• Donationsmedel:  129 361 kr 

 
   Styrelsen föreslår månadsmötet att besluta om att hela medlemsavgiften, 800 kr,     
   betalas vid fiskalsårets början. 

 
6. Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén: LP Heikki informerar om Lion Staffans planer inför det  
        påbörjade fiskalsåret 

• hemsida och PR-aktiviteter 
• Styrelsen ställde sig bakom den internationelle Presidentens vädjan att alla 

skall fråga en vän om dom vill bli medlem i Lion 
• ta hand om nuvarande medlemmar 
• se över medlemsnärvaro vid månadsmöten och aktiviteter 
• kulturaktiviteter  
• face-book  
• policy vid uppvaktning 

 
        b/   Programkommittén: Lion Ulf  S informerar om att 

• program för månadsmötet den 4 september blir information om elbilar av 
Christer Nilsson från Öresundskraft 

• klubbens medlemmar är välkomna att komma med förslag till program 
 



 
                 c/    Klubbmästare: Lion Hans A informerar om att 

• lördagen den 18 oktober är det matlagning på RHSS 
Respektive och supporters inbjuds till efterföljande fest. 

• anmälan till klubbens månadsmöte är bindande.  
 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Lars J informerar om att 
• till protokollet bifogas kommitténs förslag till nya klubbaktiviteter, vilka 

kommer att diskuteras på månadsmötet. 
• vid Helsingborgs Maraton den 13 september kommer Lionsmedlemmar att  

”skramla med bössor” vid målområdet. Pengarna kommer att gå till 
Värmestugan i Helsingborg. 

 
                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att 

• det till klubben inkommit en ansökan om bidrag till en sjuk och 
handikappad man. Enligt Lions policy lämnas ej bidrag till enskild person. 

• kommande projekt kommer att tas från projektkatalogen 
• Lion Björn och Lion Lars W har besökt Natasjas sommarläger. Information 

om detta kommer på månadsmötet. 
• att det inkommit en ekonomisk redogörelse från Jörgen Runesson om Lions 

Afrika-projekt ”Hosanna Community Project”. 
 

f/     Kultur/Miljö/IR/PR: - 
 

7. Inkomna skrivelser: LP Heikki informerar om att 
• det distriktsmöte den 20 september 
• det är zonmöte den 4 oktober i Helsingborg 
      De som önskar deltaga i något av ovanstående möte anmäler detta till      
      LP Heikki. 
• det inkommit ett tack från Lion Sigvard med anledning av hans 80-årsdag. 

 
8. Övriga frågor:  

• Månadsmötet den 2 april 2015 flyttas till den 9 april 2015. 
• Loppis upplöses och går in i aktivitets kommittén. 
• Styrelsen diskutera ett förslag att köpa in Lions Jackor och Piketröjor till 

alla mrdlemmar.. 
 

 
9. Månadens jubilarer: Per Siversson fyller 70 år den 20 september 

                                     
10.     Mötets avslut: LP Heikki avslutar dagens möte. 

 
     Samtliga styrelsedeltagare tackar Katrin och Heikki för god förplägnad. 

 
     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Staffan måndagen den 22 sep 2014. 

 
 

     Vid protokollet       

     LS Hans-Ingvar 


