
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 23 maj 2016 

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

                      Bert Mårtensson, Heikki Hansson, Lars Vallentin, Ragnar Thornberg 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 4 juni på Scandic Hotel, Hbg. 

 det har kommit ett upprop ang. Helsingborgs Maraton den 3 september. 

LS Hans-Ingvar kommer att skicka ut en teckningslista för deltagande som 

funktionär.  

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Bert informerar om 

 AD-kassa:  3 374  kr  

 AK-kassa:  45 086 kr, 5 000 kr är öronmärkta för stipendiet ”Årets 

ungdomsledare” 

 Donationsmedel:  101 363 kr 

 Ank-racet: Total bruttointäkt ca 14 700 kr. Slutredovisning på månadsmötet 

den 2 juni. 

 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén: - 

 

        b/   Programkommittén: - 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Hans A  

  tackar för ett väl genomfört arrangemang vid ank-racet. 

  meddelar att i klubbmästarkassan finns 6 147 kr  

  informerar om aktiviteten för damer och supporters vid kommande    

månadsmöte. Se utskick! 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Tommy informerar om årets Sillabord: 

 Lagret är inventerat 

 Sillabordgeneral Jörgen är väl förberedd och har full kontroll 

 Lion Ragnar får i uppdrag att kopiera upp sånghäften 

 

 

 



 

 

                d/    Projektkommittén: Lion Heikki informerar om att 

 stipendiet som årets ungdomsledare går till Råå Sjöscoutkår. Stipendiet 

kommer att delas ut av Lion Heikki. 

 

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

 att det fortfarande inte har kommit in något intresserad lions-medlem som 

vice webbmaster under tiden då Lion Ulf C är sjukskriven. 

 

7. Inkomna skrivelser:  

    Ett tack från Else Persson med anledning av hennes jämna födelsedag. 

    Ett tack från Thailandsbarnen (7 st) och Mit. 

    En skrivelse från Lion Jan B om att han önskar vara ansluten medlem som betalar   

    sin avgift men önskar vara arbetsbefriad, vilket godkännes av styrelsen. Styrelsen 

    föreslår oförändrad årsavgift på 800 kr. Beslut tages av månadsmötet.        

      

8. Övriga frågor:   
                  Vid månadsmötet i september skall revisions- och kassarapporter vara klara för att  

                   avsluta fiskalårets räkenskaper. 

 

9. Månadens jubilar:  - 

 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Ragnar och Gunnel för god förplägnad. 

 

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


