
 
 

 PROTOKOLL 

 Fört vid styrelsemöte för Lions Club Råå måndagen den 26 januari 2015 
 

Närvarande: Heikki Hansson, Lars Wallin, Bert Mårtensson, Lars Jarevång, Hans Abrahamsson, 
Ulf Swanstein och Staffan Jonasson. 

 
 Stort tack till värdparet Hasse och Gun för den ytterst välsmakande förtäringen 
 

1. LP Heikki öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Utsänd dagordning godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

4. Från Distrikt och Zon. 
Heikki, Lars J, Ulf S, Mikael J, rapporterade från Zonmöte den 17 jan.  
Föredrag om ”Idrott för alla” Speciellt riktat till förståndshandikappade ungdomar. 
vZO Lars W föreslås för år 2015-16 bli ZO och en ny vZO bör komma från en annan klubb i zonen. 
Förslag till aktivitet är ett ”ljushjärta”. LC Kristianstad har lanserat detta med stor framgång. 
Helsingborg maraton inbringade 13 490 kr till Värmestugan. LC Råå bidrog dessutom med 1000 kr. 
Lions svenska medlemsregister måste förnyas och It-gruppen jobbar med en ev. övergång till 
Lions USA system. Hans-Ingvar och Ulf S deltar i möte om detta den 15 feb. 
Genom tidigare inbetalningar till LCIF har klubben 10 st Melvin Jones utmärkelser vilande. Det 
beslöts att Medlemskommittén återkommer med förslag. 
Distriktsmöte hålls den 11 april i Sjöbo.  
Nominerade till vDG, Bert Engström, DG Flemming Denne 
 

5. Kassaförvaltaren: 
AD kassan: 13 447 kr, Aktivitet: 155 627 kr. Utbetalt under året 87 017 kr. c:a 51 000 kr är dock 
reserverade. Donation: 121 256 kr 
 

6. Kommittérapporter: 
Medlems: Föreslog att skriva en liten appell på hemsidan för att rekrytera nya medlemmar. 
 
Program: HDs chefredaktör Lars Johansson kommer på nästa möte 5/2 
 Carl Bergendorff visar bilder från nerlagda industrier vid marsmötet 5/3.  

Det beslöts att överlämna en flaska whisky till Calle som erkänsla för hans jobb med 
hemsidan innan Ulf C. tog över. Lars W. ordnar detta. 

 Utflykt till vingård i Arild med damer till aprilmötet 9/4 
Klubbmästaren:  

 Klubbmästaren påminde om damaktiviteten med underhållning av sånggruppen Hi5 och 
därefter räkmacka, den 18 mars tillsammans med tillsammans med LC Vallåkra-Rydebäck 
och Sofiero. 

 
Aktivitet: Lars J. berättade om följande förslag till aktiviteter: 

 Varulotteri i Gamla Slakthuset som nu fungerar som saluhall. 

 Lotteri i Coop alternativt Maxi 



 Tipsrunda på Råå 

 Lotteri till Sillabordet med nycklar till ”skattkista”, som vinnarenycklar kan öppna 
men inte nitlottsnycklar. 

 Ank-race i Lussebäcken 

 Nytt loppis bedöms f.n. inte realistiskt p.g.a. brist på lämplig lokal, stort 
uppstartnings arbete, stor konkurrens av andra loppis. 

Kommittén jobbar vidare med dessa förslag. 
 

Projekt:  Ansökningar har kommit in från ”Makalösa föräldrar” och Helsingborg Symfoni Wind. 
Kommittén föreslår avslag och styrelsen bifaller detta beslut. 

 Till Natacha Anderssons läger i Roslagen för barn från Polen och Tjernobylområdet 
föreslås 10 000 kr. Styrelsen bifaller detta. C:a 150 barn får en tvåveckors vistelse. 
Kommittén kommer inte att föreslå mer pengar till Projektkatalogen, eftersom vi inte har 
pengar till detta. 
Hittills har våra bidrag fördelat sig till 58% lokalt, 4% nationellt och 37% internationellt 
 

Kultur/Miljö/IR/PR:  
För hemsidan planeras en beskrivning med foto av Bernt Mattson när han föreläser om 
farorna med droger för sjätteklassare. 
Vi har inte fått något nytt meddelande från våra vänner i Nepal. Styrelsen beslöt att skicka 
2 LC Råå standarer till våra Lionsvänner i Nepal – Staffan fixar. 
Vi bör till nästa månadsmöte ha med Lions rockslagsmärke för försäljning samt 
mössmärke. – Staffan fixar! 
 

7. Inkomna skrivelser.  
 Ulf S. överlämnade nomineringskommitténs förslag till nya befattningar för 2015-16 (som 

bifogas till protokollet). Styrelsen biföll förslaget efter smärre justeringar. 
 Förslaget diskuteras på februarimötet, för att sedan beslutas på marsmötet. 

 
8. Övriga frågor 

 Många styrelsemedlemmar är bortresta den 27 april och en alternativ dag skall diskuteras 
på nästa styrelsemöten 23 feb. hos Bert M. 

 Heikki kan senast 1/3 förmedla biljetter till Lunda-spexet den 28/4 för 150 kr 
 Lions Forskningsfond i Skåne har fått en donation på 1 Mkr. 
 Riks Mötet den 14-16 maj är i år i Lund. För ett besök rekommenderas fredagen den 11/5 
 Hbg Maraton blir i år den 12 september. Det finns förslag att höja avgiften för att få bättre 

intäkter. Vi avvaktar med information innan vi tar ställning till ev. deltagande. Lars W. 
bevakar. 

 Till Lionsutmärkelsen ”årets medmänniska” föreslås Eva och Angelica från Värmestugan. 
Heikki kollar med Thomas Thelin som har kontakten 

 Våra sillabords- och julmarknadsgrejor är nu tillfälligt lagrade genom på Åkarnas hus 
genom Hans-Ingvar. Ett mera permanent lagerlokal efterlyses. Lars W kollar kostnadsläget 
för lager och Lars J kollar med Ulf Jönsson om han har lämpligt lager. 

 
9. Mötet avslutas 

 
 Vid protokollet: 
 vLS Staffan Jonasson 


