
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 25 maj 2015 

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

                      Björn Hedlund, 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 fyra medlemmar från Lions Club Råå, LP Heikki, Lion Ulf C,  

Lion Lars W och Lion Mikael, deltog i Riksmötet i Lund . 

De deltog i mötesförhandlingar och bankett. 

           Övrig information bifogas. Zon-mötesprotokoll från den 25 april samt rapport  

           från klubbarna. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  90 kr  

 AK-kassa:  86 678 kr 

 Donationsmedel:  112 586 kr 

 Utbetalt: 153 891 kr (inkluderat medel till vårdboendena 19 089 kr) 

 För kommande fiskalår är medlemsavgiften 800 kr.  

 

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

 invigningen av ny medlem, Leif Frilund, på kommande månadsmöte 

 

        b/   Programkommittén: VLP Ulf S informerar om att 

 det blir KICK-OFF torsdagen den 27 aug kl. 18.00 med förhandsvisning av 

Medicinhistoriska museet. Därefter en måltid på Möllebacken. 

 första styrelsemötet för nya fiskalsåret blir månd. den 24 aug hos LP Ulf S. 

 meddelande om datum för övriga styrelsemöten kommer. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

 till kommande månadsmöte är redan många anmälda 

 förhandlingar har inletts med ägaren till Möllegrändens festvåning för 

decembers månadsmötes julbord. 

 

 

 

 

 



 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Lars J informerar om  

 klubbens arrangemang Ank-race i Lussebäcken söndagen den 7 juni kl. 

12.00. Ansvariga har full kontroll på arrangemanget. 

Viktiga punkter inför detta Ank-race: 

o Råå-bladet kommer att annonsera på första sidan om Ank-racet 

o Fyra numrerade lotter till 300 ankor kommer att säljas till ett pris av 

100 kr. Försäljning av lotter börjar kl. 11.00. 

o För närvarande har mer än 30 st. vinster inkommit 

 Sillabordet. Följande gäller: 

o Annonsering är utlagd på Lions hemsida och Face-book sida, där 

man kan förhandsköpa biljetter. 

o Förhandsköpta tallrikar kommer att serveras från kl. 16.00 

o Försäljning av ej bokade tallrikar börjar kl. 16.30. 

o LP Heikki tar ansvar för alla kontakter med SP:s butik, Landskrona. 

o Ett minimum av 600 tallrikar beställs hos SP:s butik. 

o 10 personer från klubben skall hjälpa till i butiken vid upplägg av 

tallrikarna. 

o Ansvarig för övriga beslut gällande Sillabordet är Lion Bo. 

o Ett nytt tält måste inköpas för att klara av årets arrangemang. 

o Vid Sillabordet kommer det att delas ut kuponger för köp i SP:s 

butik. Klubben får en summa för varje inlöst kupong. 

                         Styrelsen ger en eloge till Lion Bo för hans nytänkande om Sillabordet. 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Björn H informerar om att 

 det inkommit en ansökan från Råå IF om bidrag till sommarens 

fotbollsskola. Kommittén föreslår avslag. 

 Kommittén föreslår att intäkterna från Ank-racet, min. 5 000 kr, skall gå till 

Nepal via LCIF. 

 Styrelsen godkänner projektkommitténs förslag. 

 

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

     Hemside-gruppen har haft ett protokollfört möte. 

     Hemside-gruppen har beslutat att öppna ett Face-book konto för att öka 

marknadsföringen för klubben.  

     från den 1 juli är det ett nytt lösenord, Ulf,  för att komma in på hemsidan. 

 

7. Inkomna skrivelser: - 

       

8. Övriga frågor:  

   Nya stadgar för Lions Club Råå ?????? 

   8 st Lions handböcker är beställda 

   Sillabordet fyller 30 år i år. 

 

9. Månadens jubilar: Den 22 juni fyller Lion Alf Nilsson 70 år 

 

10.    Mötets avslut: LP Heikki avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Heikki och Katrin för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Ulf Swanstein måndagen den 24 augusti. 

 

 

     Vid protokollet   

     LS Hans-Ingvar  


