
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 22 februari 2016 

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

                      Lars Vallentin, Bert Mårtensson, Bo Jönsson 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 zon-möte d. 5 mars på Scandic Hotel, Hbg 

     Zon-aktiviteten I-Pads till barn före operation på Hbg:s lasarett: 

o 2 000 kr från Lions Club Råå överlämnas till zon-ordförande Lars 

Wallin vid zon-mötet d. 5 mars  

o Zonen bidrar med totalt 12 000 kr 

o Hbg:s  lasarett står självt för inköp av dessa I-pads 

     om Lions 100-års jubileum. Planen är att samla in 4,6 miljoner kr, vilken 

innebär att varje klubb skall bidra med 5 000 kr. 

    att av de insamlade medlen vid Ank-racet den 22 maj kommer en del att 

vara  klubbens bidrag till 100-års-jubileet. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  12 037 kr (7 431 kr avgår som avgift till Lions Sverige och 

STIM) 

 AK-kassa:  87 230 kr, varav 43 000 kr är förbokat 

 Donationsmedel:  102 188 kr(2000kr avgår till zonaktivitet enligt ovan) 

 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: - 

 

 

        b/   Programkommittén: Lion Lars V informerar om att 

 vid kommande månadsmöte kommer 1:e Vice Distriktsguvernör Bert 

Engström på besök till klubben 

 vid månadsmötet d. 3 april blir det ett studiebesök på Kemira. En 

veteranbuss hämtar medlemmarna vid Björklunds hörna/Varvsgatan. 

Avfärd kl. 16.45. 

 vid månadsmötet i maj kommer en representant från Öresundskraft och 

informerar om fibernätet. 

 

 

 



 

 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

  i klubbkassan finns 5 662 kr  

 280 nya ankor till Ank-racet kommer att inhandlas 

 det är Damaktivitet för klubbens damer och supporters den 29 mars, då 

Ellen Skarp pratar om böcker. Se inbjudan. 

 det blir Spansk Afton i Gröna Huset den 22 april mellan kl. 18.30 – 22.00. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Bo J informerar om  

 att Lion Hans A kommer att kontakta Tommy Lindqvist, tel 042-263750 på 

Landskronavägen 31för ev. ny Loppislokal. 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Heikki  

 tar upp vårt eget beslut att alltid ha 50.000 kr kvar i aktivitetsmedel till 

diskussion.Vi beslöt att fortsätta diskussionen nästa styrelsemöte. 

 informerar om att han och Lion Lars H har hittat en kandidat till en Lions-

distrikts stipendier nämligen `Idrott för alla´(detta förfarande eftersom 

distriktet inte hade några kandidater och var i tidsnöd).Styrelsen ställer sig 

bakom detta och Lion Lars H författar en motivering som insäandes snarast 

av LP Ulf. 

 

f/     Kultur/Miljö/IR/PR: -    

 

7. Inkomna skrivelser:  

 Tackbrev från Lions Forskningsfond med anledning av Eva Bråvalls 

bemärkelsedag. 

 Det har kommit en förfrågan till LCR om ungdomsläger. Frågan 

överlämnas till Lion Bernt. 

      

8. Övriga frågor:  

 Lion Ragnar informerar om Rååfyrens restaurering. 

o Beräknad kostnad 200 000 kr 

o Hbg:s kommun står som garant för denna summa och utför arbetet. 

o De medel som kommer in i den av Råå Hamnförening organiserade 

insamlingen går till betalning till Hbg:s kommun. Ev. saknade 

medel kommer att debiteras samtliga båtplatsägare i Råå hamn. 

 

9. Månadens jubilar:  Den 1 mars fyller Christel Olsson 60 år 

                                     Den 3 mars fyller Marguerite Mårtensson 70 år 

                                     Den 8 mars fyller Lena Armtoft 80 år 

                                     Den 15 mars fyller Bo Jönsson 70 år 

 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Bert och Marguerite för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Staffan  måndagen den 21 mars   2016.   

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


