
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 21 mars 2016 

Närvarande:  Ulf Swanstein, Staffan Jonasson,  Hans Abrahamsson, Lars Wallin, 

                      Bert Mårtensson 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. 4 juni på Scandic Hotel, Hbg 

 det är distriktsmöte d. 23 april i Landskrona 

 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 att ett formulär om skattebefrielse under fem år för LCR som ideell 

förening har skickats till Skatteverket  

 AD-kassa:  4 606  kr  

 AK-kassa:  93 696 kr, inkluderar Zon-aktivitetspengar till Hosanna Project 

 Donationsmedel:  100 188 kr 

 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: - 

 

        b/   Programkommittén:  

 Vid månadsmötet d. 7 april blir det ett studiebesök på Kemira.  

Se separat utskick. 

 Vid månadsmötet i maj kommer en representant från Öresundskraft och 

informerar om fibernätet. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

  i klubbkassan finns 6 531 kr  

 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. Se inbjudan. 

 det är ank-race den 22 maj.  

o Klubbens medlemmar uppmanas att skänka priser. Det behövs ca 30 

st. 

o Det finns 580 st ankor vilka, om alla blir sålda ,inbringar 14500 kr. 

minus utgifter för vinster etc..Av vinsten kommer 5000 kr att gå till 

Lions jubileumsfond. 

 



 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Lars W informerar om  

 att han d. 16 mars var på ett möte angående årets Julmarknad. 

Man söker en ansvarig person, som leder planeringsarbetet. 

 

                 e/   Projektkommittén: Lion Lars W informerar om att inga nya projekt är  

                       aktuella.  

 

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

        uppdaterats vad gäller följande saker:  

 Ank-racet den 22 maj 

 Sillabordet den 2 juli 

 Julmarknad de 20 november 

 

7. Inkomna skrivelser: - 

      

8. Övriga frågor: Vid nästa styrelsemöte skall diskuteras följande. 

a) Huruvida nivån 50 000 kr som minimun alltid skall vara kvar i AK-kassan 

(riskpremie för sillabordet?) 

b) När deadline skall vara för slutlig beställning av antal silla-talltikar. 

c) Hur gallring av äldre material skall ske. 

 

9. Månadens jubilar:  Den 25 april fyller Birgit Möller 80 år 

 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Staffan och Agneta för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Heikki måndagen den 25 april 2016.   

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


