
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 21 november 2016 

Närvarande:  Lars Vallentin, 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  

  nyhetsbrev MD101 med tonvikt på medlemsregister MyCI,  som hanteras 

av LS Hans-Ingvar   

 att nästa nummer av tidningen Lion utkommer den 9 jan 2017. 

Nyhetsbrevet publiceras på vår hemsida. 

 Lions hundraårsjubileum. Vår klubb arrangerar Ankracet på hundraårs-

dagen. Dessutom kommer klubbens Vårfest i maj att ha en extra 

festinramning. 

 DGs nyhetsbrev för 101s november 2016. I det betonas bl.a. utbildning och 

utvecklingsmöjligheter inom Lions. De glömda barnen och Världens barn- 

kampanjerna som gav totoalt 65 mil kr.  

 Påminnelse om resa till Convention Chicago 2017 samt sökandet av 

värdfamiljer till ungdomslägret i juli 2017. Se vår hemsida. 

 att det är dags att nominera kandidater till distriktet och Lions forsknings-

fond i Skåne. Styrelsen skall lämna förslag senast 31 januari 2017. 

 Övrig information – se klubbens hemsida. 

 

5. Kassaförvaltaren:  LK Lars J informerar om 

 AD-kassa:  13.958 kr 

 AK-kassa:  116.314 kr 

 Donationsmedel:  95.468  kr    

 Reserverade utbetalningar: Lion Bernts antidrogprojekt, Thailandsbarnen, 

Hosanna Community Project och bidrag till äldreboendena på Råå.     

 ÅRETS JULMARKNAD (brutto): 

o Fiskdamm   4 130 kr 

o Varukorg, Julgodis   7 608 kr 

o Varukorg ”Julost”     7 763 kr 

o Rökt ål och korv     10 982 kr 

o Chokladhjul   6 621 kr 

o Glögg   4 003 kr 

o Swishat   685 kr 

                          TOTALT  41 792 kr    (2015 = 43 105 kr) 

 



 

 

 

6. Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Lars W meddelar att 

 till Julbordet den 1 dec. är 43 personer anmälda. 

 medlemmarna uppmanas att planera in den 6 maj för klubbens Vårfest som 

dessutom skall salutera Lions 100 års jubileum. 

 Som en konsekvens av att Lion Bert är utsedd till revisor för klubben har 

han inte deltagit i något möte i Projektkommittén under innevarande 

fiskalår. En uppdaterad funktionärslista bifogas. 

 

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

 vid månadsmötet i februari kommer Henrik Dahlbom från Hotel Duxiana 

och talar om hotell strategier nu och då. 

 vid månadsmötet i mars kommer Torkel Falk och talar om veterinäryrket. 

”Ett yrke i förändring”. 

 

                c/   Aktivitetskommittén: Lion Heikki informerar om  

 att antalet medverkande Lionsmedlemmar vid årets julmarknad var ovanligt 

litet, vilket innebar svårigheter att genomföra arrangemanget. Inför nästa 

års julmarknad får vi ta ställning till hur vi skall deltaga i kommande 

julmarknad. 

 Lion Lars H planerar för kommande konserter och har till Raus församlings 

kyrkoherde Cecilia Karlsson skickat en förfrågan och avsiktsförklaring 

gällande konsert i Raus kyrka. 

 

                d/    Projektkommittén:  

 Det har inkommit en ansökan om bidrag till sökhundar. Nu placerad som 

prioritet 2. 

 

7. Inkomna skrivelser: Ett tack från Lions forskningsfond med anledning av  

                                   Lars Wingrens bemärkelsedag.      

 

8. Övriga frågor:  Kommande styrelsemöten börjar kl. 18.00. 

9. Månades jubilar:    Björn Hedlund fyller 75 år den 2 dec. 

                                  Kerstin Jarevång fyller 70 år den 7 dec. 

                                  Karin Thelin fyller 70 år den 9 dec. 

                                  Mats Henriksson fyller 75 år den 21 dec. 

                                  Ragnar Thornberg fyller 75 år den 21 dec. 

 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Heikki och Catrin för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte hålls den 23 januari hos Lion  Ulf Swanstein   

 

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


