
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 23 Januari 2017 

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

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 fr.o.m. den 1/7 2017 kommer det att vara samma avgift för såväl nya 
chartermedlemmar som nya medlemmar i befintlig klubb. Dessa kallas inträdesavgift 
och = 35 USD. 
att det föreslås införas en LCIF-koordinator i varje klubb. Styrelsen föreslår att denne 
skall vara = ordf. i projektkommittén. 
att all övrig info finns på hemsidan och denna bör kollas 1-2 ggr per månad. 
 

 5.  Kassaförvaltaren Lars J informerar om: 
• AD-kassa:  8.011:- kr 
• AK-kassa: 93.064:- kr 
• Donationsmedel: 87.632:-  kr    
• Reserverade utbetalningar som ingår i AK-kassan: Lion Bernts 

antidrogprojekt, Thailandsbarnen och Hosanna Community Project.     
• ÅRETS JULMARKNAD (netto): 

   TOTALT  15.984 kr    (2015 = 43 105 kr) 
 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: -- 

 
        b/   Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:  

• 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 inför årets julmarknad har man fått besked om att Rååvägen skall vara 
färdig och att det även skall finnas eluttag i de nya belysningsstolpar som 
skall sättas upp, att julmarknadsgeneralen kommer att representera 
kommittén i samarbetsorganisationen och dessutom att kommittén kommer 
att fundera över hur Lions skall deltaga med tanke på svårigheterna med 
bemanning etc. under 2016 års julmarknad. 



• att konserter i Raus g:a kyrka är planerade med artister i mars, april och 
maj. 

 
 d/    Projektkommittén: Planerar nytt möte i februari för att återkomma med 
  förslag till nya utdelningar till månadsmötet i mars. 
 

7. Inkomna skrivelser: a) ett varmt Tack från Åbrädden. b) ett varmt Tack för    
födelsedagsgratulationer från Karin Thelin. c) ett varmt Tack från Mitr i 
Thailand. d) ett varmt Tack från SPF seniorerna(bridgebord). 

 
8 .          Övriga frågor:  a) LP berättar att Lion Ulf S nominerats till att sitta i Lions 

forskningsfond. b) LP har undersökt våra försäkringsskydd och självriskerna 
fördelar sig sålunda: Trafik – gällande nivå (oftast 6.000:-) ; Sak – 9.000:- ; 
Person – ingen (0:-). c) Hbg Marathon förbereds och Lion Heikki tar reda på 
hur samlad anmälan sker. Styrelsen ansåg att vi kan ta ansvar för kontrollen 
på Råå i år också liksom de två föregående åren. d) Förslag till ny styrelse 
för Lions Club Råå bifogas. 

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

 
     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Ulf och Mette för god förplägnad. 
 
     Nästa styrelsemöte hålls den 20 februari hos Lion  Lars Jarevång.   
 

 
     Vid protokollet  
      PLP Ulf  


