
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 24 november 2014 

Närvarande:  Lars Wallin, Ulf Swanstein, Staffan Jonasson, Hasse Abrahamsson,   

                      Bert Mårtensson, Lars Jarevång och Hans-Ingvar Green                                                                      

                          

1.  VLP  Ulf S förklarar mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkännes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes. 

 

4. Från distrikt och zon:  
Aktuell  information bifogas. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  17 000 kr (Alla medlemmar har betalt årsavgiften.) 

 AK-kassa:  156, 000 kr  

 Utbetalt: 63 717 kr 

 Donationsmedel:  130 081 kr 

 Årets julmarknad ca 61 000 kr brutto.   Jmf: År 2013  77 000 kr brutto. 

 

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

 klubbens f.d. suporter Sune Lidén avled den 21 aug 3014. 

 klubben har nu 33 medlemmar och han uppmanar medlemmarna att 

rekrytera nya Lions medlemmar 

 det till Lion Staffan har kommit en skrivelse att en Lionsklubb i Katmandu, 

Nepal söker Lions Club Råå som vänklubb och har långt gångna planer på 

att besöka oss under 4 dagar i december, vilka infaller då vi har vårt 

månadsmöte/julfest. Förslaget från styrelsen är att informera denna klubb 

om att senarelägga detta besök till maj 2015. 

 

        b/   Programkommittén: Lion Ulf  S informerar om att 

 program för månadsmötet i januari är information om 

Värmestugan/Hemlösas hus. 

 program för månadsmötet i februari är besök av Lars Johansson, 

chefredaktör för HD. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A  

 tackar Lion Claes och Bitte för att ha upplåtit lokaler för förplägnaden 

under Julmarknaden 

 tackar Gun och Bitte för deras arbete med förplägnaden 

 informerar om att det är ca 40 st anmälda till julbordet  



 informerar om att före denna julfest träffas damerna hos Eva Bråvall för ett 

glas vin. Inbjudan kommer inom kort. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: LS Lars J 

 tackar Julmarknadsgeneral Mats och hans hustru Bibi, vice 

Julmarknadsgeneral Tommy L och hans hustru Karin samt alla 

medverkande vid årets Julmarknad för väl genomfört arbete 

 tar upp frågan om klubben skall fortsätta leta Loppis-lokal eller avsluta 

aktiviteten. 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att 

 kommittén föreslår följande projekt  

o Kören ”Black Mission” får 5 000 kr för utbildning 

o Råå Gymnastikförening ansöker om ett bidrag om 43 200 kr till 

materiel, ljudanläggning och avloppspump. Vi föreslår att den får 

8 000 kr för att användas inom verksamheten. Föreningen har en bra 

barn- och ungdomsverksamhet, vilken är värd att stödja. 

                              Styrelsen godkänner kommitténs förslag. 

 

                              Kommittén förslår även avslag på en ansökan från skolsköterskan på  

                              Dalhemsskolan om hjälp till synundersökning och glasögon för en flicka  

                              från Afghanistan. Detta är en kommunal angelägenhet, som klubben inte  

                              skall stödja. 

                              Styrelsen godkänner kommittén förslag. 

 

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

    att Hemside kommittén har möte torsdagen den 27 november. 

     regler, som skall in på hemsidan: dokument för stipendier, 

bemärkelsedagar, avlidna och prestavering vid avliden medlems 

begravning. 

Styrelsen godkänner ovanstående förslag.     

 

7. Inkomna skrivelser: - 
       

8. Övriga frågor: - 
 

9.     Mötets avslut: VLP Ulf S avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Kerstin och Lars för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Hans A måndagen den 26 januari 2015. 

 

 

     Vid protokollet   

     LS Hans-Ingvar  


