
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 22 augusti 2016 

Närvarande:  Lars Vallentin, Ulf Swanstein,  Heikki Hansson, Lars Wallin,  

                     Thomas Thelin, Lars Jarevång och Hans-Ingvar Green 

                        

1. LP Lars V förklarar mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkännes. 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes. 

 

4. Från distrikt och zon: LP Lars V informerar om att 

 det är distriktsmöte i Hörby den 24 september. 

 firandet av Lions 100-årsjubileum fortsätter. Den 21 maj 2017, den exakta 

stiftelsedagen, börjar nästa etapp av firandet. Förslag till aktivitet för Lions 

Club Råå är ankracet.  

 medlemmarna är väl försäkrade vid deltagande i klubbens aktiviteter. 

 ny president för Lions International 2016/2017 är  Bob Corlew. Devisen för   

fiskalåret är ”New  Mountains to Climb”. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Lars J informerar om 

 AD-kassa:  14 004  kr  

 AK-kassa:  83 000 kr 

 Donationsmedel:  99 968 kr 

 Loppis -kassa  7 360 kr 

 

6. Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén: Lion Lars W meddelar att 

 supporters i klubben är f.o.m. detta fiskalsår Inga-Lena Stelzer, Lena 

Armtoft, Bibi Möller, Marie-Louise Larsson och Iris Pråme 

 månadens jubilar är Michael Jeppsson, som den 1 sept fyller 50 år 

 klubbens medlemmar uppmanas att värva nya medlemmar. 

 

        b/   Programkommittén: Lion Thomas meddelar att 

 programpunkt vid septembermötet blir Lion Hans A, som berättar om hur 

det var att växa upp på Vallhallagatan på 50- och 60-talen. 

 programpunkt vid oktobermötet blir Tommy Eriksson, som informerar om 

äldrevård. 

 

                 c/    Klubbmästare: Klubbmästare Lars W informerar om att 

 det planeras en aktivitet lördagen den 15 oktober med en tipsrunda med bil. 

Avslut i Råå GF:s stuga. 

 till Julmarknaden kommer Gröna Huset att bokas som värmestuga. 

 det är julbord den 1 dec. på Hantverkshuset inne i Hbg. 



 det är planerat en vårfest den 6 maj på RHSS. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Heikki informerar om att 

 tillsammans med Råå GF har Lions Club Råå startat bakluckeloppis på 

planen bakom gamla polisstationen på Landskronavägen. 

 Råå GF och Lions förhandlar om hur intäkter och utgifter skall fördelas. 

 det är Helsingborgs Maraton den 3 september. Information om 

funktionärernas placering kommer med det snaraste. 

 det är Julmarknad den 20 november. En Julmarknadsgeneral måste utses 

snarast. 

 

                d/    Projektkommittén: Lion Ulf informerar om att 

 projektkommittén kommer att ha möte inom kort. 

 

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

 ingen har visat intresse för att bli vice webmaster.  

 

7. Inkomna skrivelser:  

 Ett tack från Kristina Bager/Råå Sjöscoutkår med anledning av ungdoms- 

                 ledarstipendiet vid Sillabordet. 

 Ett tack från Thailandsbarnen/Mit och en ekonomisk regogörelse. 

      

8. Övriga frågor:   

 Lion Heikki kommer att utse en nomineringskommitté inför val av styrelse 

och övriga befattningshavare för fiskalsåret 2017/2018. 

 Det planeras en damaktivitet i okt/nov. 

 Lion Ulf efterlyser en ekonomisk analys av årets sillabord. 

 En Loppis-general måste utses. 

 

9.    Mötets avslut: LP Lars V avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Lars V och Ann-Christine för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte hålls den 26 september hos Lion Lars W. 

 

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


