
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 20 april 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 vid Distriktsmötet lördagen den 11 april var det under förmiddagen 

föreläsning om nya medlemmar. Budskapet var att få in kvinnligt 

medlemskap, ungdomar och nysvenskar och att värna om dom gamla 

medlemmarna så att dom trivs i klubben. Utdelning från Lions 

Forskningsfond till olika forskningsprojekt. Under eftermiddagen var det 

bl.a. utdelning av stipendiet på 10 000 kr till Helsingborgs Värmestuga och 

10 000 kr till en ungdomsledare för funktionshindrade samt 10.000 kr till 

ett miljöarbete i Kina av en Svensk Tjej. Sedan skedde val och 

mötesförhandlingar. 

Till ny DG valdes Flemming Denne och till ny 1:e vice DG Bert Engström. 

Annanskampanj – 20 sekunders aktivt nät.  

     att det till klubben kommer att beställas 8 st handböcker 

                        Övrig information bifogas. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  8 560 kr  

 AK-kassa:  91 239 kr 

 Donationsmedel:  121 256 kr 

 

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

 att vid månadsmötet den 4 juni kommer Leif Frilund att invigas som 

Lionsmedlem 

 att han kommer att beställa nya medlemspaket 

 till detta månadsmöte inbjuds damer och supporters till Råå museum för ett 

glas vin innan kvällens program. 

Förslag till program: Kl. 18.30  Möte 

                                  Kl. 19.00  Inval 

                                  Kl. 19.30  Middag 

 

        b/   Programkommittén: VLP Ulf S informerar om att 



 program vid månadsmötet d. 7 maj blir ett besök av Sjöräddningen/Råå på 

Wärdshuset 

 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A kommenterar det av alla uppskattade 

månadsmötet på Arilds vingård 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Lars J informerar om  

  Ank-racet i Lussebäcken söndagen den 7 juni kl. 12.00. 

  att det för närvarande har inkommit följande priser: 

o 2 st flytvästar 

o 3 st Nepalväskor 

o 2 st Melittabryggare 

o 1 st Experia mobiltelefon 

 En ”Att göra-lista” är utsänd 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att 

 det inkommit ansökan  

o Projektkommittén föreslår att de pengar, ca 3000 kr, vi får från 

Backagårdens stiftelse går till ett autistiskt barn. Stiftelsens syfte är 

att hjälpa barn/ungdomar inom Raus Församling. Pengarna tas ej 

från Lions Club Råås insamlade medel. 

o Lekens dag i Furuboda får 3000 kr. De ordnar en speciell dag för 

barn i Skåne som tillhör barnhabilitering.  

o Projekt Sommarteater i det gröna 2015 söker ett bidrag för att ha 

sommarföreställningar på bostadsområden inom Helsingborgs 

kommun. Kommittén föreslår avslag p.g.a vår ekonomiska 

situation. 

                              Styrelsen godkänner kommitténs förslag. 

 

                              Kommittén tycker att klubben skall vara mer noggrann när bidrag beviljas. 

                              Bidragen skall gå till de som verkligen har ett behov och inte av slentrian  

                              till sådana som brukar få pengar. Enskilda personer samt andra föreningar, 

                              vars syfte är att hjälpa andra, bör inte få bidrag. Klubbens strävan skall  

                              vara att ha insyn hur pengarna används. 

                              Även i fortsättningen skall föreningar/personer som hjälper klubben i olika 

                              aktiviteter typ sillabord och julmarknad bekostas av respektive aktivitet, 

                              exempelvis uppsättning av tält, transporter och underhållning.  

 

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

     att arbetet med artikeln om Lion Bernts anti-drogarbete fortgår.  

     att inför Ank-racet kommer det att göras en affisch och en pusch och  

pressen blir informerad 

     vårutfärden d. 10 maj till Tommarps Kungsgård, Kvidinge. Inbjudan 

bifogas. 

 

7. Inkomna skrivelser: Ett tack från Marie-Louise Larsson med anledning av  

                                      Lion Pers bortgång.  

       

8. Övriga frågor:  

    Stadgar för Lions Club Råå förslås normalstadgar. Underlag bifogas för 

genomgång vid kommande månadsmöte. 

    Fredagen den 17 april var det vårfest för 36 st boende på Fullriggaren. Lions 

Club Råå bjöd på varmrökt lax och vin. 

    Lördagen den 25 april är det Zonmöte på Scandic Hotel, Hbg. VLP Ulf S och 

Lion Ulf C har anmält sig. 



    Planerat riksmöte för 2018 på Helsingborgs Arena. 

    VLP Ulf S informerar om att det är Kick-off för klubben den 27 augusti. 

 

 

 

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

 

10.     Mötets avslut: LP Heikki avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Ulf och Mette för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos LP Heikki måndagen den 25 maj. 

 

 

     Vid protokollet   

     LS Hans-Ingvar  


