
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 22 maj 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 i punktform om  

 DG:s nyhetsbrev Distrikt 101S. Nyhetsbrevet i helhet finns på vår hemsida. 

 att Lions insamling till svältkatastrofen i Östafrika har uppnått 1 milj. kr 

 att till ungdomslägret i Munka Ljungby saknas det värdfamiljer till tre 

pojkar och tre flickor. 

 att det nu finnes ett 100 års standar från Sverige att uppvisa vid 100-års 

konventet i Chicago. 

 Inga besökare från LCR till Lions Riksmöte. 

 handböcker – 10 st har beställts för 2017/2018. 

 att den 7 juni är den exakta dagen för Lions 100-års-jubileum. 

 att den 25 augusti är det Lions DM i golf på Eslövs GK. 

 Lion Heikki informerade om senaste Zon mötet. Protokoll bifogas.  

   

Övrig information – se klubbens hemsida. 

 

 5.  Enligt rapport från Kassaförvaltaren Lars J finns: 

 AD-konto:   74 kr 

 AK-konto:  57 185 kr 

 Donationsmedel:   87 632  kr   

 

Intäkterna från Ankracet 21 maj uppgick till 18 850 kr.   

Resultat-rapport ang. konserten i Raus kyrka – se bilaga. 

 

            Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften till 1 000 kr för 2017/2018.        

  Denna skall täcka distrikts-, nationell och internationell avgift, tillsammans 830 

  kr, dessutom klubbens kostnader för måltid till föredragshållare samt egna 

  möteskostnader. 

 

6. Kommittérapporter: 

 a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Lars Wallin  

 informerar om att det finns 7 000 kr i klubbmästerikassan 

 påminner om att Lion Ragnar har begärt utträde ur Lions Club Råå 



 informerar om att vårfesten den 6 maj blev mycket uppskattad. Det borde 

varit en bättre uppslutning av Lions-medlemmar till denna fest. 

   

Styrelsen riktar ett stort tack till Lion Lars W och Ingrid och klubbmästeriet för 

ett väl genomfört arrangemang. 

  

 

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

 till nästa månadsmöte den 1 juni är respektive damer och supporters 

inbjudna. Damerna och supporters träffas på Råå museum kl. 18.00 för lite 

mingel. Mona Green berättar om och visar årets utställning om Maja 

Sjöström. 

 

                c/   Aktivitetskommittén: Lion Heikki informerar om  

 det väl genomförda Ank-racet och berättar om sina tankar hur man kan 

utveckla detta arrangemang. 

 baklucke-loppisen tillsammans med Råå GF är nu igång för säsongen.  

För info – under första söndagen för Råå GF kom sammanlagt 46 bilar. 

 att allt inför Silla-bordet är klart, inkl. årets sponsorer. Tids- o aktivitetslista 

finns. Avstämningsmöte 8 juni.  

 

Styrelsen diskuterar förutsättningar för ev. ny konsert. Tills vidare är de 

planerade konserterna inställda. 

 

 d/    Projektkommittén: Lion Ulf S informerar om att  

 det finns inga medel att dela ut 

 begäran om 1 800 kr till presenter för barn avslås  

 årets idrottsledarstipendiat är utsedd.  

 Stipendiat är Hilda Holmström, Råå GF. 

 Stipendiet kommer att delas ut under Silla-bordsdagen. 

 

 Inkomna skrivelser:  

 En förfrågan från Ann Charlotte Johansson / Östen Jansson om Lions har 

intresse av att medverka för att behålla Midsommarfirandet i 

Värdshusparken har inkommit. Då Sillabordet infaller helgen efter och med 

pågående bakluckeloppis åtagande har vi ingen kapacitet att medverka vid 

detta arrangemang. LP Lars V meddelat Ann Charlotte vårt beslut.  

 

8 .          Övriga frågor:  Det blir KICK-OFF torsdagen den 24 augusti. 

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

 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Hans-Ingvar och Mona för god förplägnad. 

 

      

 

 

     Vid protokollet  

     LS Hans-Ingvar 

 

 


