
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 26 september 2016 

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

                     Thomas Thelin, Lars Jarevång och Hans-Ingvar Green 

                        

 LP Lars V förklarar mötet öppnat. 

 

 Dagordningen godkännes. 

 

 Föregående mötesprotokoll godkännes. 

 

 Från distrikt och zon: LP Lars V informerar om att 

 vid distriktsmöte i Hörby den 24 september deltog LP Lars V och LS Hans-

Ingvar. 

o Zon 6 har 157 har medlemmar (ökat med 6 nya medlemmar detta 

år), medelålder 69 år 

o Mötet började med Lions Singers från Kristianstad, som sjöng och 

underhöll. 

o Från Lunds universitet kom Cecilia Follin, som fått ett 

forskningsstipendium på 250 000 kr från Lions Forskningsfond. 

Hon forskar om cancersjuka barns ev. men o biverkningar efter 

behandlingar. 

o Årets kulturprismottagare Arnold Wernersson berättade om sitt 

”Kannibalmuseum”. 

o Sjöräddningen informerade om sin verksamhet. 

o Information om projektet ”Rent vatten i Afrika”. 

o Flemming Denne presenterade ett nytt miljöprojekt ”SEA-U”. 

o Allmän information om ”Glömda barn”, ”Världens barn” och Lions 

100-årsjubileum. 

o Totalt utbetalt från distrikt 101 S – 9 miljoner. 

o Ett internationellt ungdomsläger 2017 är planerat till 

Helsingborg/Ängelholm. Värdfamiljer sökes. 

o Projektkatalogen presenterades översiktligt. 

 

 Kassaförvaltaren:  LK Lars J informerar om 

 AD-kassa:  13 748  kr  

 AK-kassa:  111 637 kr 

 Donationsmedel:  99 968 kr 

 Loppis har gett brutto 25 700 kr 

 den ekonomiska utvecklingen och balans för perioden juli- sept 2016.  
 

 

 Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Lars W meddelar att 



 Lion Egil Grøtnäs har begärt transfer till en norsk klubb 

 det blir en bilsafari lördagen den 15 oktober. Inbjudan är utskickad. 

 

 

        b/   Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR: Lion Thomas meddelar att 

 vid nästa månadsmöte kommer Tommy Eriksson från Lunds Universitet 

och berättar om ”Läkemedel för äldre - nytta och onytta”. 

Programkommittén föreslår att klubbens damer och supporters inbjuds, 

vilket styrelsen tillstyrker. 

 Kommittén har haft möte angående klubbens hemsida och arbetar på dess 

vidareutveckling. 

 

                 d/   Aktivitetskommittén: Lion Heikki informerar om att 

 den 7 o 8 november är det insamlingen till Världens barn. General Lion 

Tommy L. Bemanningen är klar. 

 den 20 november är det Julmarknad. Julmarknadsgeneraler är Lion Tommy 

L och Lion Mats. 

 Vi planerar för Lions Bakluckeloppis tillsammans med Råå GF för 

våren/sommaren 2017. 

 ev. konsertarrangemang. General är Lion Lars H. 

 den 21 maj är det Ank-race (Lion 100 år). General är Lion Hasse A. 

 den 1 juli 2017 är det dags för Sillabord. Sillabordsgeneral är Lion Jörgen. 

 Förslag: Bilrally till våren, där Lions säljer startkort. 

 Redovisningsblankett för varje aktivitet är framtagen. 

 Aktivitets-information. för fiskalsåret 2016/2017 bifogas. 

 

                d/    Projektkommittén: Lion Ulf informerar om att 

 kommittén inväntar projektkatalogen. 

 klubben för närvarande har 65 000 kr att dela ut. 

 

 Inkomna skrivelser: - 

      

 Övriga frågor:   

 Revisionsberättelse och ekonomisk rapport skall bifogas kallelsen till nästa 

månadsmöte. 

 Klubben har hyrt en ny förrådslokal på 42 m² i markplan med årshyran 

6000 kr. Lokalen hyrs i Wihlborgs lokaler på Landskronavägen 20. 

 Klubben söker en medlem som åtager sig att vara 

lagerlokal/materialansvarig, och en medlem som åtager sig att vara Loppis-

ansvarig. 

 

    Mötets avslut: LP Lars V avslutar dagens möte. 

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Lars W och Ingrid för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte hålls den 24 oktober hos LS Hans-Ingvar, OBS!!  kl. 18.30.  

 

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


