
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 26 oktober 2015 

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

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

                      Hans-Ingvar Green  

    

1.  LP Ulf förklarar mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkännes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes. 

 

4. Från distrikt och zon: LP Ulf  S informerar om att 

     det är Zonmöte lördagen den 14 november på Scandic Helsingborg  

Information om anmälan skickas ut till samtliga. Heikki och Lars V 

anmäles av LP          

            Övrig information bifogas.  

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  17 590 kr  

 AK-kassa:  78 256 kr 

 Donationsmedel:  111 167 kr 

Inkommen skrivelse från revisor Lion Ulf C angående aktivitetsmedel har lästs 

upp och noterats. 

 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: Lion Ragnar informerar om att 

 kommittén har haft möte och diskuterat följande punkter: 

o Hur skall klubben förhålla sig till supporters? 

o Om ordningen på månadsmöte skall återgå till det gamla – möte, 

mat och sist föredrag? Lion Ragnar fick i uppdrag att ta fram en 

medlemsenkät om frågan. 

o Hur klubben skall förhålla sig till extern hjälp vid 

Sillabord/Julmarknad? 

o Skall medlemmar som ej betalt medlemsavgift utesluts automatiskt? 

o Skall vi arbeta aktivt för att öka klubbens medlemsantal? 

o Styrelsen diskuterar dessa frågor vid nästa styrelsemöte. 

 Kallelser/protokoll föreslås skickas via e-mail, övrig information lägges ut 

på klubbens hemsida. 

 Vid månadsmötet i december kommer Lars Holmström att invigas som ny 

medlem i Lions Club Råå. Invigningen kommer att förrättas av Lion 

Sigvard och Lion Björn. 

 

        b/   Programkommittén: Lion Lars V informerar om att 



 programpunkt vid kommande månadsmöte den 5 november blir Tullverkets 

biträdande gränsskyddschef Håkan Hansson som kommer och informerar 

om dess verksamhet. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

 fredagen den 30 oktober är det klubbens höstfest med en 3-rätters meny. 

 torsdagen den 3 dec är det julbord på ”Hantverkshuset” Möllegränden i 

Hbg. Inbjudan sändes ut inom kort.  För inf: Kostnad 385 kr per deltagare. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Tommy L informerar om  

 att Julmarknadskommittén har haft möte den 22/10    

  planerad placering as småbodarna. Planerar ej stort tält. 

  detaljerad info kommer inom kort. 

 att aktivitetskommittén funderar på en speciell aktivitet inför Lions 

100 årsjubileum.  

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Heikki informerar om vad projektkommittén 

                        diskuterat och föreslår följande: 

 Egna projekt 

 Projektkatalogen 

 Inkomna ansökningar under sommaren 

 Projekt från donationsmedel 

Detaljerat förslag bifogas. 

                        Styrelsen ställer sig bakom  projektkommitténs förslag. 

 

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

Lion Ulf C, Lion Tommy, LS Hans-Ingvar och Lion Staffan har haft möte.  

Gruppen diskuterade hur hemsidan måste redigeras, vilket har utförts av 

Lion Ulf C. Gruppen föresår att event/kallelser skall skickas per e-mail, 

Protokoll och övrig information läggs ut på hemsidan. 

 

7. Inkomna skrivelser: Tack brev från Hosanna Community Projects för insatta 

medel. 

      

8. Övriga frågor:  

 Lions stadgar ändras efter varje riksmöte i maj månad.   

                  Detta bevakas av styrelse och revisorer så att våra stadgar kan ändras. 

                                  

9. Månadens jubilar: Birgitta Nilsson fyller 70 år den 5 nov 

                                    Agneta Jonasson fyller 75 år den 23 nov. 

 

10.    Mötets avslut: LP Ulf S avslutar dagens möte och konstaterar att det inför 

månadsmötet finnes 2 förslag inom styrelsen. 

1. Kallelser och protokoll skickas per e-mail 

2. Endas kallelser skickas per e-mail 

Oavsett skall kallelser och protokoll liksom all övrig information läggas på 

hemsidan 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Hans och Gun för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Hans-Ingvar Green mån. d. 23 nov.   

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


