
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 27 oktober 2014 

Närvarande: Heikki Hansson, Lars Wallin, Ulf Swanstein, Staffan Jonasson,                           

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: v.ZO Lars W informerar om att 

 Klubbarna kommer att få besked om hur mycket pengar som vi har satt in 

till LCIF och i så fall om vi kan ta ut en Melvin Jones för dessa pengar. 

 Lions International firar 100-års jubileum. Se bifogat utskick. 

 Det efterlyses en ny v:ZO för kommande fiskalsår. Vid intresse anmäl er 

till Lars Wallin  

Övrig information bifogas. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  15 000 kr (Tre medlemmar har ej betalt årsavgiften.) 

 AK-kassa:  202 000 kr (Räkning från Öresundskraft för förbrukad el vid 

Sillabordet 2 325 kr.) 

 Donationsmedel:  130 081 kr 

 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: Lion Staffan informerar om att 

 distriktet uppmanar klubbarna av värva nya medlemmar. Eva Persson 

uppmanar till rekrytering av fler kvinnliga medlemmar. 

 Lion Staffan ombedes att ta fram manualer för hur vi gör vid dödsfall och 

jämna födelsedagar. 

 

        b/   Programkommittén: Lion Ulf  S informerar om att 

 program för månadsmötet den 6 november blir information om Föreningen 

Råås Framtid/Tommy Håkansson. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

 det kommer att beslutas om ett nytt datum för den inställda matlagningen 

på RHSS.  

 det f.n. undersöks var Lions Julbord den 4 december kommer att äga rum. 

Alternativen är Gröna Huset, Åbrädden eller Idrottsmuseet.  

Närmre information kommer inom kort om vilken plats det blir. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: LS Hans-Ingvar informerar om att 



 klubben inväntar bemanningslista till Julmarknaden från Lion Mats. 

 det kommer att tas ny kontakt med Frälsningsarmén/Råå om möjlighet att 

hyra dess lokal för Loppis-verksamheten. Lion Staffan och Lion Lars W 

kommer att ta denna kontakt. 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att 

 kommittén föreslår följande projekt  

o Projektkatalogen      15 050 kr 

o Hosanna Community Projects  (via Jörgen Runesson)   25 000 kr 

o Thailandsbarnen       16 000 kr  (Förslag: att inte fylla på med nya 

elever) 

o Äldreboende RÅÅ (Fullriggaren o Åbrädden)    200 kr/boende 

o Hemlösas hus i samband med HS Marathon    1 000 kr 

o Värmestugan i samband med HS Marathon     1 000 kr 

                                

                              Övrig info. 

                              Backagårdens stiftelse skänker via klubben 3 000 kr till böcker på Råå  

                              Södra skola. 

                              Vi behöver inte ta ut medel ur aktivitetskassan till Världens Barn, då vår  

                              försäljning/insamling på COOP gav 8 617 kr. 

                              Insamlingen under Helsingborgs Marathon gav ca 700 kr.(från Zonen) 

                              Tidigare har klubben tagit beslut om att reservera medel (25 000 kr) till 

                              vår ungdomssatsning. 

 

                              Vad gäller att ge ett bidrag till ansökningar som inkommer under  

                              sommaren, så vill vi att följande gäller: 
                              Det skall vara ett akut behov. Presidenten tillsammans med projekt- 

                              kommitténs ordförande tar beslut.  Max-bidrag är 3 000 kr. 

 

f/     Kultur/Miljö/IR/PR: Lion Staffan informerar om 

     klubbens nya hemsida och framför ett tack till Lion Ulf C för hans arbete   

med densamma 

     att Lion Ulf C, Lion Tommy L, Lion Hans-Ingvar och Lion Staffan skall 

träffas vid att vidareutveckla hemsidan 

 

7. Inkomna skrivelser:  

 Ett tack från Lion Anders M med anledning av hustru Eva-Lenas bortgång 

 Ett tack från Natasja/Tjernobylbarnen 

       

8. Övriga frågor:  

 LP Heikki har utarbetat ett förslag till Lions-stipendium till ungdomsledare 

i föreningar på Råå. Styrelsen föreslår en stipendiesumma på 5 000 kr. 

Underlag med förutsättningar bifogas. 

 Besked har kommit att rivning av gamla Konsum på Råå skall påbörjas den 

3 nov. De Lions-prylar som finns där kommer att flyttas lördagen den 1 

nov. för tillfällig förvaring på Åkarnas hus. 

 

9.     Mötets avslut: LP Heikki avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Mona o Hans-Ingvar för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Lars J måndagen den 24 november 2014. 

 

 

     Vid protokollet   

     LS Hans-Ingvar  


