
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 21 sept 2015 

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

                      Lars Vallentin, Bert Mårtensson, Tommy Lindahl och Ragnar Thornberg.            

    

  LP Ulf förklarar mötet öppnat. Ny mötesordning med styrelsemöte som första punkt 

testas. 

 

 Dagordningen godkändes. 

 

 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

 Från distrikt och zon: LP Ulf  S informerar om att 

     de lokala klubbarna har avhållit ett möte med ZO Lars Wallin som 

sammankallande. (Två klubbar ej representerade.) Mötet hölls för att utröna 

intresset för gemensamma aktiviteter inom zonen. Varje klubb skall dock 

suveränt besluta om till vilket ändamål ev. överskott skall skickas. 

     Vice ZO är vakant i distriktet. 

 

 Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om behållning för 

 AD-kassa:  19 228 kr  

 AK-kassa:  14 804 kr 

 AK-kassa placeringskto 70 029 kr 

 Donationsmedel:  111 167 kr 

 

 Bokslut för fiskalåret 2014/2015 presenterades och penetrerades. Posten 

administrativa intäkter Klubbmästaren skall skrivas som ett bidrag i slutlig 

version. Bokslut och Revisionsberättelse skall presenteras på kommande 

månadsmöte 1 oktober.  

 Särskild sidoordnad bokföring skall finnas för Klubbmästeriet med separat 

bankkonto som tecknas av klubbmästare och kassör i förening.  

 LK Bert tar fram uppgift om från USA o SE debiterad kostnad per medlem.   

 

 Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén: Lion Ragnar informerar om att 

 kommittén kommer snart att ha ett möte 

 Lars Holmström önskar bli medlem i vår klubb. Lars bjuds in till nästa 

månadsmöte.  

 

        b/   Programkommittén: Lion Lars V informerar om att 

 programpunkt vid kommande månadsmöte blir ett studiebesök på 

Åbräddens Äldreboende. Program framgår av kallelse. 

 För Novembermötet planeras besök av representant för Kustbevakningen. 

 



                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

 Inbjudan har gått ut till Damaktivitet 29 september och till gourmé afton 

fredagen den 30 oktober i Råå IF´s klubblokal.  

 torsdagen den 3 dec är det julbord på ”Möllegrändens Festvåning”. 

Förhandlingar om meny o pris pågår. 

 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Tommy L informerar om att 

 klubben deltog med 17 medlemmars i Helsingborgs Maraton den 12 sept. 

Ersättningen går oavkortat till Idrott för Alla. 

 Lions nationella insamling ”Världens barn” genomförs i samarbete med 

COOP Landskronavägen den 2 och 3 oktober. Bemanning är klar. 

 det är Lions Världsdag torsdagen den 8 okt. Flaggning skall genomföras. 

Ansvarig Lion Lars W. 

 Ankrace med utökat antal ankor kommer att genomföras 5 juni 2016. 

Eventuell ny sträckning av ”loppet” längre norrut i Lussebäcken skall 

undersökas.  

 

                 e/    Projektkommittén:  
                       PLP Heikki informerar om att 

 Projekt kommittén ännu ej haft något möte. Man inväntar projektkatalogen 

som distribueras på distriktsmöte i  Hörby 27 september. Kommittén 

återkommer därefter. 

 I samband med invigning av det ombyggda äldreboendet Fullriggaren 

överlämnade PLP Heikki ett värdebevis på 14 000 kr från årets 

donationsmedel. Motsvarande 200  kr per boende. Detta har 

uppmärksammats på Facebook, hemsidor och HD. 

 

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

     Hemsidesgruppen med Lion Ulf C, Lion Tommy, LS Hans-Ingvar och 

Lion Staffan kommer att ha ett möte under hösten. 

     Bilder från Fullriggaren finns på hemsidan liksom uppdatering av 

föregående fiskalårs projekt.  
 

 Inkomna skrivelser; 

 Sveriges Lions Hjälpfond samlar in medel från allmänheten via ett 90-

konto. 

 KRIS i Helsingborg vill informera om sin verksamhet på ett zon möte. 

 Lions 100-års Jubileumsinsamling skall vara till förmån barn och ungdom 

med speciella behov. Insamlingsdag är 21 maj 2016. 

 

 Övriga frågor:   

 Lion Staffan informerade om aktivitet på Församlingshemmet vid Allhelgona 

kyrkan för de flyktingfamiljer som bor på Råå Camping. Staffan kommer att 

presentera detta vid månadsmötet i oktober. 

 Styrelsens mening inför kommande Sillabord är att vi väljer färdiga tallrikar. 

Offerter tas in för 750 tallrikar för beslut i januari/februari 2016. 

 Vid månadsmötet 1 oktober fattar mötet beslut om förköp/beställningar till 

Sillabord. 

 Lion Hasse A för vidare idéer på nya aktiviteter till Aktivitetskommittén, för 

vidare handläggning o konkreta förslag.  

  Inga ytterligare övriga frågor anmäldes. 

 

    Mötets avslut: LP Ulf S avslutade dagens möte. 

 



     
 

 Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Tommy och Karin för utsökt förplägnad. 

 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Hasse Abrahamsson måndagen    

26 oktober. 

 

 

Vid protokollet   

LVVS Lars V 


