
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 23 november 2015 

Närvarande:  Ulf Swanstein, Heikki Hansson, Hans Abrahamsson, Ragnar Thornberg, 

                      Lars Vallentin, Bert Mårtensson, Tommy Lindahl 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 zon-mötet den 14 nov. Mötets protokoll kommer att skickas ut efter det 

att det är justerat.        

            Övrig information bifogas.  

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  17 990 kr  

 AK-kassa:  78 187 kr 

 Donationsmedel:  102 167 kr 

Preliminärt resultat från årets Julmarknad: 43 206 kr (2014  61 000 kr) 

o Fiskdamm  4 600 kr 

o Ål/Lax  12 500 kr 

o Varukorg  12 100 kr 

o Chokladhjul  5 306 kr 

o Glögg  8 700 kr 

 

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

  medlemsenkäten om våra rutiner i klubben är klar. Den gäller dels om  

vilken arbetsordning vi vill ha på våra månadsmöten, dels hur 

informationen till våra medlemmar skall ske i framtiden - E-mail/hemsida?   

Detaljerad enkät kommer att skickas ut. 

 kommittén håller på att gå igenom Lions stadgar vad gäller närvaroplikt 

och supporters.  

 det på kommande månadsmöte/julbord blir inval av Lars Holmström som 

ny medlem i klubben.  

 

        b/   Programkommittén: Lion Lars V informerar om att 

 vid decembers månadsmöte blir det inval av Lars Holmström och efter det 

serveras julbord. 

 vid januaris månadsmöte kommer den kände musikprofilen Per Nyrén som 

representerar Hbg s Kammarmusikförening och berättar om Helsingborgs 

musikliv. 



 programpunkt vid kommande månadsmöten blir Råå bryggeri, KRIS och 

Kustbevakningen. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

  till Julbordet är 34 st anmälda 

 att serveringen i Gröna Huset under Julmarknaden fungerade perfekt 

 mikrofon och högtalare för föredragshållare finns på Råå Wärdshus och 

används av Rotary varje måndag. Lion Thomas kontrollerar att den 

verkligen funkar innan nästa föredrag. 

 till nästa års Ank-race är 180 st. nya ankor införskaffade. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Tommy L informerar om  

 att han varit i kontakt med Micke på COOP. Allt är klart för klubben att 

sälja lussekatter där – fredagen den 11 dec kl. 10-18 och lördagen den 12 

dec kl. 10-16. Insamlade medel går delvis till ”Glömda barn” i Syrien.  

 att han är bortrest under jan/febr/mars månader. Under denna tid kommer 

Lion Bo J att representera kommittén på styrelsemötena. 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Heikki informerar om att 

 projektkommittén har kontaktat Råå Sjöscoutkår för att få förslag till en 

kandidat till Lion Club Råås ledarstipendium. 

 RSS-kår kommer då också att informeras om att den inte får någon 

ersättning till stöd för valborgsfirandet 2016.. 

 de medel som är beslutade för utbetalning men ej utbetalda skall 

särredovisas i den ekonomiska informationen. 

 

f/     Kultur/Miljö/IR/PR: -    

 

7. Inkomna skrivelser: Tackbrev från Lions Forskningsfond med anledning av  

    Agneta Jonassons och Birgitta Nilssons bemärkelsedagar. 

      

8. Övriga frågor:  

 Lion Lars L informerar om att arbetet med att föreslå en styrelse för 

2016/2017 har påbörjats. 

 

9. Månadens jubilar: - 

 

10.    Mötets avslut: LP Ulf S avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Hans-Ingvar och Mona för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Lars V måndagen den 25 jan. 2016.   

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


