
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 25 april 2016 

Närvarande:  Ulf Swanstein, Staffan Jonasson, Hans Abrahamsson, Tommy Lindahl, 

                      Bert Mårtensson, Heikki Hansson, Lars Vallentin 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 

 vid distriktsmötet d. 23 april i Landskrona deltog LP Ulf S, PLP Heikki och 

vår zon-ordförande Lion Lars W.  

 vid detta möte valdes Bert Engström till ny DG 

 det är zon-möte 4 juni 

 det kommit information från Lions International om att varje ny medlem 

måste ge sitt godkännande för att registreras i Lions dataregister 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  3 667  kr  

 AK-kassa:  81 400 kr, 46 000 kr är öronmärkta 

 Donationsmedel:  100 188 kr 

 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: LP Ulf S meddelar att klubbens revisor Lion Claes har  

        meddelat att han vill lämna sitt uppdrag. Förslag till ny revisor är Lion Bert. 

 

        b/   Programkommittén: Lion Lars W informerar om att 

 vid månadsmötet d. 12 maj kommer en representant från Öresundskraft och 

informerar om fibernätet. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A informerar om att 

  i klubbkassan finns 7 300 kr  

 månadsmötet d. 12 maj äger rum på Råå Wärdshus 

 vid månadsmötet d. 2 juni träffas klubbens damer och supporters på Råå 

Museum kl. 18.00 för ett glas vin och möjlighet att se  på årets 

utställningar. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Tommy informerar om att 

 det är ank-race den 22 maj.  

o det finns 580 st ankor, som kommer att säljas  4 för 100 kr 

o kaffe o kakor och grillkorv skänks av COOP 

o det kommer att grillas korv i ett tält i parken 



o affischer för uppsättning är klara 

o det ev. kommer att finnas ett chokladhjul  

o bemanningslistan kommer före d. 12 maj 

o LP Ulf S kollar upp pris för enhetliga Lions-jackor 

o Lions 100-årsjubileumsfolder kommer att delas ut denna dag 

 det är full kontroll på planeringen av årets Sillabord. Lion Tommy 

återkommer vid nästa möte med mer information. 

 

                       Julmarknadsrådet: Lion Heikki informerar om att 

 Råå Köpmannaförening är nedlagd 

 ett nytt Julmarknadsråd är på förslag att bildas bestående av Lions Club 

Råå, Råå IF, Råå Sjöscoutkår och en representant, Annika Hansson, 

från affärsinnehavarna på Råå. Följande planerat . 

 

o har planerat ett medlemsmöte före sommaren 

o på förslag att överta ett kapital på 20 000 kr från Köpmanna 

föreningen 

 

                d/    Projektkommittén: Lion Heikki informerar om att 

 de båda äldreboenden Åbrädden och Fullriggaren inte har tagit ut de 

tilldelade projektpengarna. Klubben inväntar besked från båda. 

 han har gjort en exakt beräkning av det belopp som skall betalas ut till 

Thailandsbarnen, vilket är 16 383 kr (budgeterat belopp ca 15 000 kr) 

 

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

 att Lion Ulf C kommer att bli opererad i handen, vilket innebär att det 

kommer att behövas en vice Webmaster 

 att det kommer att göras ett utskick om förfrågan om någon inom klubben 

är intresserad av att bli vice Webmaster. Lion Staffan ombesörjer detta. 

 

7. Inkomna skrivelser: - 

      

8. Övriga frågor:   

 Styrelsen diskuterar hur äldre klubb-material skall hanteras. Frågan   

                              hänförs till medlemskommittén för 2016/2017. 

 Styrelsen förslår inför månadsmötet att minsta summan i AK-kassan skall 

vara 30 000 kr. 

 LK Bert skall kontakta banken för att upprätta ett swish-konto för klubben. 

 LS Hans-Ingvar skall kontakta hamnföreningens ordförande Sven 

Andersson om möjlighet att anordna bakluckeloppis på Å-kroken under 

några sommarlördagar. 

 

9. Månadens jubilar:  - 

 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Heikki och Katrin för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos Lion Ragnar  måndagen den 23 maj 2016.   

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


