
Verksamhetsberättelse för Lions Club Råå, räkenskaps-år 
2015-16. 
 
Vi har under året haft 10 månadsmöten och 9 styrelsemöten. 
Vi har representerat på DM 26/9-15 och 23/4-16, men ej 20/2-16. 
Vi har inte representerat på RM. Vi har representerat på alla ZM: 14/11-15, 
5/3-16 och 4/6-16. 
 
LP arrangerade kick-off den 27/8 2015 med exklusiv(före invigningen) 
visning av det nyrenoverade Medicinhistoriska museet på Bergaliden 
efterföljt av god måltid på Möllebackens Våffelbruk och Gästgifveri. 
 
Aktiviteter:  
Sedvanligt Sillabord 4/7(nytt för året var färdiga tallrikar och möjlighet till 
förköp). 
Hbg Marathon 12/9(funktionärinsats). 
Insamling för Världens Barn 2-3/10(Kanelbulle-försäljning). 
Sedvanlig Julmarknad på Råå 22/11. 
Insamling för ”De glömda barnen i Syrien” 11/12-12/12(försäljning av 
Lussebullar). 
Ankrace 22/5 -16(Starten på firandet av Lions 100-års jubileum) 
 
Projekt: 
Vi har som vanligt valt att stödja delar av Lions projektkatalog inkl LCIF. 
Vi har fortsatt stödja Hosanna community i Sydafrika(detta har också under 
året blivit en del av projektkatalogen och fått stöd från flera andra Lions-
klubbar)  - samt Thailandsbarnen. 
Vi har även fortsatt stödja drogförebyggande arbetet i de lokala skolorna. 
Vi har lämnat stöd till Lions Forskningsfond särskilt men även varje gång 
medlemmar fyller jämt samt vid medlems bortgång istället för blommor. 
Från vår Donationsfond har vi fortsatt stödja de lokala äldreboendena 
Fullriggaren och Åbrädden. 
Vi har vid sillabordet delat ut stipendium för ”bästa ungdomsledare” (i år 
till Råå IF). 
 
Särskilda beslut: 
Efter enkät beslöt månadsmöte att: 
a)endast kallelser och protokoll distribueras per mail. Allt annat läggs 
enbart på vår hemsida. 
b)endast två typer av medlemmar skall finnas: aktiva respektive anslutna. 
(vi har dock fortfarande supporters). 
 



 
Trevliga månadsmöten etc: 
 
Sept-15: Flygvapenpilot Mats Lindskog kåserade om ” 3000 flygtimmar i 
J35 Draken. 
 
Okt-15: Visning av äldreboendet Åbrädden 
 
Nov-15: Bitr. gränsskyddschef hos Tullverket Håkan Hansson berättade om 
sin verksamhet. 
 
Dec-15: Julbord med Damer. 1 ny medlem invaldes. 
 
Jan-16: Musikdirektör Per Nyrén informerade om Hbg´s 
Kammarmusikförening och spelade en del musikstycken. 
 
Feb-16: Studiebesök på Råå Bryggeri. 
 
Mars-16: Besök av 1:e vice DG Bert Engström som pratade kring Lions 
hjälpinsatser. 
 
April-16: Studiebesök på Kemira. Presentation av Jan Beck Sörensen. 
 
22/4-16: Spansk afton med Damer och trubadur. 
 
Maj-16: Öresundskrafts Johan Nyström berättade om 
bredbandets/fibernätets utbyggnad - särskilt mot Råå. 
 
Juni-16: Middag med Damer. Damerna hade under månadsmötet fått 
guidning på Råå museum för fiske och sjöfart. Efter maten visade Lion 
Jörgen 2 filmer från Hosanna community. 
 
Särskilda Damprogram: 
29/9-15: Hemslöjden Landskrona 
 
 
17/2 -16: Filmafton på Röda Kvarn 
 
 
29/3-16: Bokafton på Killbergs(Ellen Skarp) 
 
    / Ulf Swanstein / LP 



 
 
 


