
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 23 mars 2015 

Närvarande:  Heikki Hansson, Ulf Swanstein,  Staffan Jonasson, Hans Abrahamsson,    

                      Lars Wallin, Bert Mårtensson, Lars Jarevång och Hans-Ingvar Green                                                                      

    

1.  LP Heikki förklarar mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkännes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes. 

 

4. Från distrikt och zon: LP Heikki informerar om 

     att Distriktsmöte i Sjöbo den 11 april börjar kl. 9.30. Stipendiet till 

Värmestugan, Helsingborg, kommer att delas ut ca kl. 13.15  

Till mötet är 280 personer anmälda. 

     att utbildningen av ZO är inställd, eventuellt blir den av i augusti. 

           Övrig information bifogas. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  7 440 kr  

 AK-kassa:  122 625 kr 

 Donationsmedel:  121 256 kr 

 Utbetalt: 114 700 kr    

 42 000 kr är öronmärkta 

 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: Lion Staffan uttrycker en förhoppning om att vårens 

                 två gäster, Stefan Thorsén och Leif Fridlund, kommer till kommande  

                 månadsmöten och att klubben kan planera invigning av dessa i juni. 

 

        b/   Programkommittén: VLP Ulf S informerar om att 

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

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

 till dags dato är 20 personer anmälda till aprils månadsmöte/Arilds vingård 

Samlingsplats är Björklunds hörna, hörnet Varvsgatan-Kajgatan. Därefter 

avfärd med veteranbuss till Arild. På bussen kommer det att serveras dryck 

och tilltugg.  

 söndagen den 12 april är det Ank-race i Ödåkra (Ordnas av Fleninge Släkt- 

och Bygdeförening) samma aktivitet som vi skall ha på Råå i juni. 

 

 

 

 



 

 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Lars J informerar om att 

 att  klubben kommer att anordna ett Ank-race i Lussebäcken söndagen den 

7 juni kl. 12.00. 

Viktiga punkter inför detta Ank-race som aktivitetsgruppen tar fram. 

o Lista – Vem gör vad? 

o Annonsförslag till Tommy Lindahl 

o Anförskaffandet av 30 st. vinster 

o Korvgrillning 

o Hur säljs ankornas nummer? 

 

 Sillabordet 

o Kista, nycklar och vinster? Lion Ulf S undersöker. 

o Hur skall försäljningen av nycklar ske? 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att 

 det inkommit en ansökan från Reumatikerförbundet om bidrag till en 

rekreationsresa. Kommittén föreslår avslag. 

 Kommittén föreslår 2 000 kr till Råå Sjöscoutkår/Valborgsmässofirandet 

 

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

     det kommit ett tack från Lionsklubben Sunnit i Nepal 

     arbetet fortgår med artikeln om Lion Bernts anti-drogarbete  

     informationen om Ank-racet skall in på klubbens hemsida så snart som 

möjligt 

     det planeras en vårutfärd d. 10 alternativt d. 24 maj till Tommarps 

Kungsgård, Kvidinge. 

 

7. Inkomna skrivelser: - 

       

8. Övriga frågor:  

   Förslag till stadgar för Lions Club Råå kommer att presenteras av Lion Staffan 

Och skickas ut tillsammans med kallelsen till april månadsmöte för att sedan 

tas beslut om på Majmötet 

   Lion Lars W kommer att representera klubben vid funktionärsmötet inför 

Helsingborgs Maraton. 

   Lion Hans informerar att Lions Damers träff på Idrottsmuseet med gruppen 

High Five blev en succé.  

 

9. Månadens jubilar: Den 1 maj fyller Lion Staffan Jonasson 75 år 

 

10.     Mötets avslut: LP Heikki avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Staffan och Agneta för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Ulf Swanstein måndagen den 20 april. 

 

 

     Vid protokollet   

     LS Hans-Ingvar  


