
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 23 februari  2015 

Närvarande:  Ulf Swanstein, Lars Wallin, 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: VLP Ulf S informerar om 

     att till Riksmötet den 14 – 16 maj i Lund kommer LP Heikki, Ulf  C och 

Lion Lars W att deltaga  

     att det kommit en inbjudan till Distriktsmöte i Sjöbo den 11 april. Inbjudan 

bifogas 

     Helsingborgs Maraton den 12 september: För att Lionsklubbar skall ställa   

upp som funktionärer är det förhandlat fram en ersättning av 75 kr/person. 

Beslut om deltagande tages vid kommande månadsmöte.   

           Övrig information bifogas. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  7 500 kr + 90 kr för Lionmärke 

 AK-kassa:  140 256 kr,  22 000 kr reserverade för Lion Bernts projekt 

Antidrogmissbruk 

 Utbetalt: 97 017 kr    

 Donationsmedel:  121 256 kr 

 

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

 då klubben har tre nya medlemmar på gång görs ingen extern aktivitet 

gällande medlemsrekrytering 

 underlag för kommande styrelse 2015/2016 bifogas inklusive 

kommittéernas sammansättning 

 

        b/   Programkommittén: VLP Ulf  S informerar om att 

 program vid kommande månadsmöte den 5 mars är Carl Bergendorf  

som kommer att prata om nerlagda industrier på temat ```Tillträde 

förbjudet`` 

 program vid månadsmötet i april den 9 april är besök på Arilds Vingård. 

Preliminärt pris är 350 kr/pers. Inbjudan kommer inom kort. 

 program vid månadsmötet i maj blir ett besök på Sjöräddningen/Råå 

 

 



 

 

 

 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

 det kommer att återgå till bordsplacering vid månadsmötena 

 det undersöks möjligheter till ett Ankrace på Råå 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Lars J informerar om ev. nya aktiviteter inför  

                        Sillabordet: 

 sälja nycklar till Skattkista 

 chokladhjul 

Lion Lars J kommer att undersöka förutsättningarna för dessa aktiviteter och 

informera vid månadsmötet. 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att 

 Pernilla Svensson söker bidrag från Lions med tanke på att återuppta en 

talangjakt för alla människor i Skåne som omfattas av Iss-lagen som har 

varit nerlagd i flera år. 

Eftersom förfrågan berör hela distriktet tycker Lions Råå att denna 

förfrågan skall behandlas av distriktet.  

 

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

     det planeras en information med text och bilder om Lion Bernts 

ungdomsaktivitet  i Lionstidningen och på klubbens hem sida. 

 

7. Inkomna skrivelser: - 
       

8. Övriga frågor:  Kick-Off inför hösten planeras preliminärt till den 27 augusti 

 

9. Månadens jubilar: - 

 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Bert och Marguerite för god förplägnad. 

 

     OBS! ÄNDRING! Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Staffan måndagen den  

     23 mars 2015. 

     Styrelsemöte måndagen den 20 april kommer att hållas hos Ulf Swanstein. 

 

 

     Vid protokollet   

     LS Hans-Ingvar  


