
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 22 september 2014 

Närvarande: Heikki Hansson, Lars Wallin, Ulf Swanstein, Lars Jarevång, Tommy Lindahl,         
                     och Bert Mårtensson. 
                          

1.  LP Heikki förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkännes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes. 
 

4. Från distrikt och zon: PLP Lars W informerar från distriktsmötet.  

• Projekt ”Rent vatten” i Tanzania går mycket bra och är uppskattat bland 
befolkningen. Man borrar brunnar i byarna och till de mindre sjukhusen. 
Projektet får även bidrag från Världens Barn. 

• Man vill gärna att vi skänker till LCIF. De många katastroferna har tagit på 
deras kassa. Europa är bäst i att ta in pengar till LCIF. Sverige är bäst i 
Europa (1,2 mkr insamlade) och 101:s är bäst i Sverige. 

• Lions Forskningsfond har samlat in 460´under fiskalåret och har en kassa 
på 616´. Till våren kommer man att dela ut bidrag. Fonden är fortfarande 
liten så skänk gärna mer pengar om möjlighet finns. 

• Kontrollera gärna med andra klubbar i distriktet när vi får in ansökningar så 
att inte flera klubbar skänker till samma ändamål utan att vi vet om det. Vi 
fick t.ex. reda på att Vallåkra/Rydebäck skänker till vårdboendena på Råå. 

• Följande möten är inplanerade: Riksmöte i Lund den 14-16 maj 2015, 
Distriktsmöte i Sjöbo den 11 april 2015 och Zon möte i Helsingborg den 11 
oktober 2014. 

 
 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

• AD-kassa:  4030 kr 

• AK-kassa:  193 000 kr 

• Donationsmedel:  130 000 kr 
 
 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: Lion Jens Christensen har begärt utträde ur klubben  

 
        b/   Programkommittén: Lion Ulf  S informerar om att 

• program för månadsmötet den 2 oktober är att Ove Thornblad berättar om 
Höganäsbolagets historia och forskning. 

• på novembermötet kommer Råås framtid. 
 



Styrelsen föreslår månadsmötet att vi ändrar vår mötesordning och tid till 
följande: 1830-1930 föredrag, 1930-2030 mat och 2030- möte. 
Blir bättre för föredragshållarna, värdshuset kan bättre planera maten och vi 
får ingen stress med mötet. Givetvis kan vi inleda med en föröl kl. 1800. 

• Den nya nomineringskommittén kommer att presenteras på månadsmötet. 
 
 

                 c/    Klubbmästare: Vice klubbmästare Tommy L informerar om: 

• lördagen den 18 oktober är det matlagning på RHSS till en kostnad av  
300 kr per person.  

• 28 damer har anmält sig till Marianne Mörcks kåseri den 30 september. 
Observera att ingång till Idrottsmuseet sker genom Idrottens hus och 
inte Arenan. 
 
 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Lars J informerar om att 

• Aktiviteten kring Världens Barn är brödförsäljning den 3 – 4 oktober på 
Coop. De bakar ett speciellt Världens Barn bröd utan någon kostnad för 
oss, hela behållningen kan vi skänka vidare. 

• nästa aktivitet är julmarknaden där Mats Henriksson är ansvarig. Möte om 
detta sker på Råå Museum onsdag den 24 september. 

 
 
                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att 

• vi har 3000 kr från Backagårdens Stiftelse som skall delas ut under hösten. 
Skall gå till välbehövande ungdomar inom Raus Församling. Blir troligen 
bidrag till bokpriser i en tävling på Råå Södra skola. 
 
Styrelsen föreslår månadsmötet att vi skall ha en nedre gräns för pengar i 
aktivitetskassan på 50 000 kr som står kvar till nästkommande fiskalår. 
 
 

f/     Kultur/Miljö/IR/PR:  
   Titta på vår nya hemsida och ge återkoppling till Lion Ulf. Presidenten och      
        sekreteraren skall ha en funktionsbrevlåda. Då slipper vi byta namn varje år.  
 
 

7. Inkomna skrivelser:  
• kvitto och redovisning från barnen i Thailand samt ansökan om nya bidrag. 

• tackkort från Lions Forskningsfond 
 
 

8. Övriga frågor:  
• Fastställ att uppvaktning av medlemmar, respektive och supporters sker vid 

följande födelsedagar: 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 osv. Då sätter vi in 
200 kr till Lions Forskningsfond och jubilaren får ett gratulationskort som 
berättar detta. Ordförande i medlemskommittén ansvarar. 

• vid dödsfall sänds blomma till efterlevande och i samband med 
begravningen sätter vi in 200 kr till Lions Forskningsfond. Efterlevande får 
en bekräftelse direkt från oss. Ordförande i medlemskommittén ansvarar. 

• Lions har en fredsaffischtävling. Det bästa bidraget från Sverige som kom 
från Allerums skola pryder nu bl.a. Sveriges Lions Handbok 2014-2015. 
Ny tävling är på gång och vi skall beställa hem en fredsaffischtävlingssats 
och låta någon av vårs skolor delta. Lion Lars W ansvarar för beställningen. 



 
 
 

• LP Heikki föreslår att vi skall premiera ungdomsledare på Råå. Kan ske i 
samband med Sillabordet. 1 förening per år skall få utse någon inom deras 
egen förening. Premien är ett Lion + diplom till ledaren och ett ekonomiskt 
bidrag till föreningen. 

• Styrelsen föreslår att klubben sponsrar med pikettröja och skepparmössa till 
medlemmarna. Vid inval skall nya medlemmar erhålla detta. Pikettröjor 
köps in till nuvarande medlemmar. 

• Styrelsen föreslår att vi köper in 15 jackor i olika storlekar att användas vid 
olika aktiviteter.  

• Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse skall bifogas 
detta protokoll. 

 
                                    

9.     Mötets avslut: LP Heikki avslutar dagens möte. 
 

 
     Samtliga styrelsedeltagare tackar Ingrid o Lars för god förplägnad. 
 

 
     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Hasse. A  måndagen den 27 oktober 2014. 

 
 

     Vid protokollet   

     

Reservsekreterare Lion Lars W 


