
Verksamhetsberättelse för Lions Club Råå.
Fiskalåret 2016/2017.

Lions Club International firade under fiskalåret sitt 100-års jubileum, officiell institelsedatum är 7 
Juni 1917 då den första klubben bildades i Chcago. Mycket av informationen under året liksom 
centrala aktiviteter färgades av denna begivenhet. 

Vår klubb har under året haft 9 månadsmöten och 8 styrelsemöten samt ett stort antal 
kommittémöten. Klubben har varit representerade på två Regionmöten och tre Zonmöten. 
Vice DG Alf -Göran Andersson närvarade vid månadsmötet 2 mars.

Vi har under året varit 32 medlemmar varav 2 anslutna medlemmar. 4 medlemmar har valt att 
utträda inför kommande fiskalår.
Ingen ny medlem har intagits.

Vår Kick-off avhölls på Cedergren & Co samt Råå IP med trevlig info, glada sommarlekar och 
buffé i fint sensommarväder.

Aktiviteter.
Året inleddes med det traditionella Sillabordet 2 juli. Vädrets makter stod oss inte bi med relativt få 
sålda tallrikar som följd, trots detta och tack vare god planering och kontroll gav aktiviteten ett bra 
överskott. Möjligheten till förköp via hemsidan var framgångsrik.
I samarbete med Råå GF anordnade vi från mitten på juli till oktober Bakluckeloppis. En aktivitet 
som lovar en god kontinuerlig inkomst. Aktiviteten är åter igång från maj 2017.
Den 3 september gick Helsingborg Maraton med ett 15 tal funktionärer från LCR.
Försäljning på COOP till förmån för Världens Barn av kanelbullar ägde rum 7-8 oktober med gott 
utfall av såväl försäljning som bösskrammel.
Årets Julmarknad 20 november genomfördes med stor möda och mycket slit dessvärre också med 
klent ekonomiskt utbyte. Dags att för framtiden förändra vårt upplägg?
30 april gjorde LCR debut som konsert arrangör. Trots mycken förberedelse och stort engagemang 
blev resultatet ett ekonomiskt fiasko och planerade konserter inhiberades. Eventuell fortsättning 
kräver mycket funderande kring artister m.m.
Årets Ankrace 21 maj genomfördes i strålande väder och med stort deltagande och bra ekonomiskt 
utfall. En tradition att vårda och utveckla. Överskottet delvis till Lions 100-års fond. 

Klubbmästeri.
Ett mycket uppskattat och populärt Bilsafari med trevlig samvaro arrangerades 15 oktober. Mål och 
start från hamnplan.
Lions 100-år firades med en Jubileums- och Vårfest den 5 maj på RHSS. Även medlemmar från 
Lions Club Vallåkra/Rydebäck var inbjudna till detta högklassiga och lyckade arrangemang. 
Beklagligt nog uteblev ett flertal medlemmar. 
Även vid möten utanför Råå Wärdshus har Klubbmästeriet varit aktivt och bjudit på god service!

Projekt.
Totalt har vi under fiskalåret stött projekt med 118 417 kr. Härav 38 000 kr till Lions projektkatalog,
58 081 kr till egna projekt och 5 000 kr till ungdomsläger. Från donationsfonden har utbetalats
 12 336 kr enligt tidigare utfästelse till Äldreboenden på Råå och 5 000 kr till Ungdomsstipendiat 
från Råå GF. Av egna projekt skall särskilt framhållas Hosanna Comnunity i Sydafrika och 
Skolgång för Thailandsbarn samt bidrag till drogfria 6-klassare i RÅÅ/Raus.
Detaljerad sammanställning som bilaga från Projektkommittén.



Särskilda Damaktiviteter.
I samband med en After Work konsert 23 november på Helsingborgs Konserthus arrangerades en 
guidad tour med Gunilla Björneman som ciceron. Efter konserten var det samkväm.
De 12 april fick damerna en inblick i det speciella hantverk som kallas hawaiiansk quilt. Monica 
Eklöf berättade. Lokal var Trivas på Råå där även en lättare supé serverades.
Vid årets sista Månadsmöte 1 juni besökte damerna Råå Museum för mingel och visning av årets 
utställning - Maja Sjöström textilkonstnär med anknytning på RÅÅ. Mona Green guidade 
sakkunnigt. 

Gästföreläsare vid Månadsmöten.
Under flertalet av våra månadsmöten har vi bibringats såväl bildning som intressanta inblickar i 
olika branscher och företeelser i vår omvärld. Ämnen och föreläsare framgår av kallelser och 
protokoll.

Övrigt.
Från 15 september 2016 hyr vi en lokal på Landskronavägen 20 för lagring av material och 
utrustning till våra aktiviteter. Lämpligt nog är lokalen i direkt anslutning till bakluckeloppis p-
platsen. 
Som nämnts ovan har vi tappat medlemmar och medelåldern stiger. Vi har misslyckats med att få in 
nya. Det är ett måste att bredda medlemsbasen för framtiden. Inte minst för att kunna genomföra 
våra många gånger fysiskt och psykiskt krävande aktiviteter. 
Under fiskalåret har vi i klubben också fått tillfälle att praktisera och för framtiden hantera 
eventuellt uppkomna konflikter.
Presidenten har också haft tillfälle att göra en djupanalys av försäkringsskyddet för enskild Lions 
Club och medlemmar vid utförande av Lions-uppdrag.

Råå 21 augusti 2017

Lars Vallentin

Lions President 2016-2017




