
      Projektkommittén 2015-2016. 
Egna projekt: 

- Hosanna Sydafrika rinnande vatten indraget i köket                        5.000 

- Drogfria 6:e klasser  (- 5.000  mot i fjol)                                             20.000 

- Thailandsbarnen (- 1.000 mot i fjol)                                                    15.000 

(Med Thailandsbarnen har vi ett beslut på att dra ner på antalet efterhand som 

dom slutar och sen fasa ut projektet) 

- Vårt eget stipendium för att främja ungdomsverksamhet.               5.000 

(förslag att det är Råå sjöscouter som får det i år och att vi inte stöttar deras 

valborgsfirande detta året)  

- Lions Forskningsfond (Vi har 10 Jubilarer under fiskalåret)               2.000 

Projektkatalogen: 

1:a Sveriges Lions Katastrofberedskap (för att kunna skicka ut tält och 

förnödenheter)                                                                                             3.000 

1:b Sveriges Lions Fond för Funktionsnedsatta                                               0 

1:c Pengapåsen                                                                                                      0 

1:d NSR- Projekt                                                                                                     0 

1:e Lions Quest                                                                                                       0 

1:f Lions Tältprojekt (inköp av nya tält)                                                         500 

1:g Hand in Hand                                                                                               900 

2 Lions Forskningsfond (se ovan, jubilarer)                                                       0 

3 Lions rent vatten (har ansökt om 750.000 från LCIF och 750.000 från VB) 

4 Stipendier (finns 40.000 i kassan)                                                                    0 

5 Distriktets Hjälpkommitté (finns 82.000 i kassan)                                        0 

6 Distriktets Barn och Ungdomskommitté (finns 65.000 i kassan)                0 

7 Internationellt Ungdomsläger (finns 181.000 i kassan)                                0 

8 Miljöprojekt (finns 79.000 i kassan)                                                                 0 

9 Hundar narkotika och vapen (finns 214.000i kassan)                                   0 

10 Servicehundar i samhällets tjänst (samma kassa som ovan)                     0 

11 LCIF (grunden för all katastrofhjälp)                                                       3.000 

12 Lions Quest kurser i 101-S                                                                                0 

13 Vision for all (när vi har möjlighet skall vi samla in glasögon)                    0 

14 Volontärsarbete                                                                                                  0 

 



15 Nytt liv för kvinnor Kongo                                                                 2.000 

16 Stöd till barnbyar i Vitryssland                                                                 0 

17 Hosanna Sydafrika (vårt eget projekt)                                            3.000 

18 Blindskolan i Hanoi                                                                                     0 

19 Fundación Qhanawara i Bolivia                                                                0 

20 Lions 100 år ( ev. egen öronmärkt insamling ) 21 maj                          0 

Inkomna ansökningar under sommaren. 

-Ansökan från enskild person Ambjörn Hidenstål om ca 45.000 till olika 

personliga behov. (dessa borde kunna tillgodoses av socialen)                0 

- Ansökan om pengabidrag från BRIS. 

( BRIS är en hjälporganisation med 90-konto)                                               0 

- Ansökan från Climate Change Alert för utbildning av hållbara 

jordbruksmetoder i sydvästra Uganda.                                                           0 

- Ansökan om bidrag till Kamratföreningen Hantverkshusets vänner 

för att stötta psykiskt funktionshindrade över 65 år.                                    0 

Totalt från aktivitetskassan                                                                       59.400 

 

Projekt från Donationsmedlen. 

- Ansökan från palliativvårdsavdelningen Hospice i HBG. 

Söker 15.000 för inköp av CD-spelare möbler till vinterträdgård m.m. 

(tanken är det skall vara en Zon-aktivitet så att vi delar på beloppet.)  

                                                                                                                            3.000 

-Guldkant på tillvaron för det boende på Åbrädden och Fullriggaren 

200 kr/boende. 16.200+ 14.000=23.000                                                    30.200        

Nytt möte tas igen i början på 2016 för att stämma av vår kassa situation och 

då gå igen om vi kan vara med och stödja fler projekt. 

Hälsningar Heikki.                                                                                       


