
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 25 januari 2016 

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

                      Lars Vallentin, Bert Mårtensson, och Ragnar Thornberg.            

    

1.  LP Ulf S förklarar mötet öppnat.  

 

2. Utsänd dagordning godkändes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

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

     lyckat resultat och snabbt agerande från Lions för insamlingen ”De glömda 

barnen från Syrien och dess grannländer” ,DGB, i december. Enligt 

projektledaren Åke Nyquist samlades ca 4 milj kr in totalt i Sverige. Lions 

Club Råå bidrag var lussekatt försäljningen på Coop-Forum. 

 Distriktsmöte hålls i Höllviken 20 februari. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om behållning för 

 AD-konto:  12 038 kr  

 AK-medel: 102 481 kr (varav 56 600 kr reserverade för beslutade projekt.)  

 Donationsmedel:  111 188 kr 

 

 Överskottet från julmarknaden 2015 uppgår till ca 18 000 kr. 

 

6. Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén: Lion Ragnar informerar om  

 resultatet av utsänd medlemsenkät, 21 av 31 aktiva medlemmar har svarat; 

- vad avser mötesordning är en klar majoritet för nuvarande ordning med 

Föredrag, Mat och Möte. Styrelsen föreslår en max tid på 50 minuter för 

föredrag och frågor så måltiden kan starta kl 19:30  

- vad avser information till medlemmar var en majoritet för att kallelser och 

protokoll sänds ut via mejl, övriga skrivelser och informations finns på vår 

hemsida. 

 Att klubben framgent har två medlemskategorier, aktiva och anslutna, 

samtliga betalar full medlemsavgift. Supporter begränsas till efterlevande 

efter aktiv medlem.  

 Lion Lars V presenterade det av Nomineringskommittén framtagna 

förslaget för styrelse och kommittéer för fiskalåret 2016-2017. Förslaget 

behandlas på kommande månadsmöte.   

 

 

        b/   Programkommittén: Lion Lars V informerar om att 



 programpunkt vid kommande månadsmöte blir ett studiebesök på Råå 

Bryggeri. Måltid och möte hålls på Råå Wärdshus. 

 för kommande månadsmöten har vi planerat  information från KRIS, 

Öresundskraft, Kustbevakningen samt studiebesök med rundtur på IPOS 

(Kemiraområdet). Kommittén återkommer med tidsplan och detaljer.                 
 

 d/ Klubbmästeri: Klubbmästare Hans A informerar om att; 

 planering för Spansk Afton med trubadur, tapas och vin den 22 april är i 

full gång. Lokal Gröna Huset.  

 En damaktivitet planeras till 29 mars.  

 I klubbkassan finns nu 5 161 kr. 

 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Heikki informerar om  

  beslutsunderlag för Sillabord 2016, med färdig tallrik och ICA Maxi som 

huvudleverantör. Kalkylerat nettoresultat är 37 000 kr. Styrelsen stöttar 

förslaget och kommittén går vidare med detaljplanering. 

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

 Loppis. Lion Lars V har besökt Butiksloppis på Planteringsvägen 11. Vi 

kan starta upp omgående med två ”skåp” hyresfritt. Kommittén planerar 

logistiken för en eventuell start. En kontakt med Newsec (Råå Center) skall 

också följas upp om lokal där. 

 

                 e/    Projektkommittén:  
                       Lion Heikki informerar om  

 inkommen ansökan från Hbg lasarett om I-pads till barn inför operation. Tas 

upp som zonaktivitet. Kan ev finansieras från Donationsfonden.  

  Inga övriga ansökningar för behandling. 

 

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

     ingen speciell kulturaktivitet planeras för våren. Övriga klubbaktiviteter 

tillfyllest. 

  
 

7. Inkomna skrivelser; 

 LP Ulf S hade inga att rapportera. Centrala utskick finns på vår hemsida. 

 

8. Övriga frågor:   

 Styrelsemöte 2 maj flyttas till 25 april.  

  Inga ytterligare övriga frågor anmäldes. 

 

9.    Mötets avslut: LP Ulf S avslutade dagens möte. 

 

   

 Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Lars V och Ann-Christin för utsökt förplägnad. 

 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Bert Mårtensson måndag 22 februari. 

 

 

Vid protokollet  

  

LVS Lars V 


