
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte Lions Club Råå den 20 februari 2017 

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  

 DG-s rapport 

o det är SEA-U  informationskväll tisd. den 28 febr 

o det är jubileumsinsamlingens dag den 6 maj 

o De glömda barnen, fas 2 

o värdfamiljer till ungdomslägret v. 29  2017 

o Lions barndiabetesfond  

o Lions fonder och projekt 

o Lions katastroftält 

o att i distrikt 101 S finns det nu 1310 medlemmar 

  att det är klubbens ank-race söndagen den 21 maj. Av behållningen 

kommer 5 000 kr att betalas in till Lions jubileumsfond. 

 att det är distriktsmöte den 22 april. Inbjudan kommer. 

 att Lions Club Lund har meddelat att det är Lunda-spex den 27 april 

 att det är zon-möte den 18 mars 

 att den 2 mars gästas klubben av vice-DG Alf-Göran Andersson med hustru 

Britta, båda medlemmar Lions Club Simrishamn. 

 

 5.  Kassaförvaltaren Lars J informerar om: 

 AD-kassa:  749 kr 

 AK-kassa:  58 500 kr 

 Donationsmedel:   87 632  kr    

 

6. Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Lars W meddelar att 

 Lion Ragnar har begärt utträde ur Lions Club Råå efter 45 års medlemskap 

 det är VÅRFEST den 6 maj på RHSS. Idé:  60-tals tema och att medlem  

kan bjuda in ett vän-par 

 månadsmötet den 2 mars kommer att vara på Hantverksföreningen, Hbg. 

 

 

 

 



 

 

 

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

 vid månadsmötet den 2 mars kommer Torkel Falk och berättar om 

”Veterinäryrket i förvandling/förändring” 

 

                c/   Aktivitetskommittén: Lion Heikki informerar om att 

 kommittén har haft möte angående årets ank-race. 

o Förslaget om att Team Rynkeby skulle få möjlighet samla in pengar 

vid detta tillfälle avslås. 

o Övrigt – se bifogat protokoll. 

 det blir två konserter till hösten. En konsertkassör måste utses. LK Lars J 

informerar om att det är problem med systemet för bokning och betalning 

via klubbens hemsida. 

 det måste utses en Loppis-general. 

 en slutlig uppgörelse med Råå GF måste göras, där det står klart hur 

fördelning av kostnader och intäkter skall fördelas. 

 det är Helsingborgs maraton den 2 september. Anmälan om deltagande som 

funktionär skall göras snarast till Lion Heikki. Klubben får som tidigare 

200 kr/anmäld funktionär. 

 

 d/    Projektkommittén: Lion Ulf S informerar om att projektkommittén har  

                          beräknat att det utan ekonomisk risk finns ytterligare 25 000 kr att utdela 

                          detta fiskalsår. I denna beräkning har inte kalkylerats in några intäkter från  

                          bakluckeloppisar eller konserter. Underlag bifogas. 

                          Styrelsen ställer sig bakom ovanstående resonemang och stödjer förslaget. 

 

7. Inkomna skrivelser: - 

 

8 .          Övriga frågor:  Lion Bert avsäger sig revisorskapet för Lions Club Råå 

gällande fiskalsåret 2017/2018. Till ny revisor föreslår styrelsen LS Hans-

Ingvar. 

  Konserter. Styrelsen diskuterade det beslut som utan föregående utsänt 

förslag togs på föregående månadsmöte om konserter och arbetande 

medlemmars förmåner. 

  Styrelsen föreslår nu månadsmöte besluta att de som arbetar vid konserten har 

rätt att lyssna på framförandet utan kostnad och har inga reserverade platser. 

 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar LK Lars J och Kerstin för god förplägnad. 

 

     Nästa styrelsemöte hålls den 24 april hos Lion Thomas. 

 

 

     Vid protokollet  

      LS Hans-Ingvar 


