
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 21 Augusti 2017 

Närvarande: Lars Vallentin, Ulf Swanstein, Heikki Hansson, Leif Frilund, Thomas Thelin, 
                     Lars Jarevång och som ”gäst” revisor Ulf Carlsson. 
                         

 LP Heikki H förklarar mötet öppnat. 
 

 Dagordningen godkändes. 
 

 Föregående mötesprotokoll godkändes och sekr. förslag om att enbart ha 
beslutsprotokoll framöver godkändes. 
 

 Från distrikt och zon:  
 LP informerar om DG Alf-Göran Anderssons nyhetsbrev från augusti i år. 

Nyhetsbrevet finns som alltid i sin helhet på vår hemsida. 
 Beslöts att PLP försöker få till stånd vårt deltagande i 

Fredsaffischtävlingen. 
 Beslöts poängtera att alla medlemmar regelbundet besöker vår och 

distriktets hemsida(Vi har användarnamn: LC Raa och lösenord: 
Heikki. Distriktet har användarnamn: 101s och lösenord:alf-goran). 

 Noterades att den 8/10 är världsliondagen – se nedan under aktiviteter. 
 Noterades att det är DM 1 i Vinslöv den 16/9 2017 och att LP + ev någon 

mer deltager. 
 Focusområde för Lions generellt är att öka antalet medlemmar och för 

Lions Sverige en konsolidering av antalet distrikt till max 6, ev. enbart 5. 
 
 5.  Enligt rapport från Kassaförvaltaren Lars J finns aktuellt: 

 AD-medel: 10.869,59:-  
 AK-medel: 64.723,34:-    
 Donations-medel: 88.807,37:-   

 
            En grundlig genomgång gjordes av bokslutet och vissa ombokningar skedde. 
            Bokslut, revisionsrapport mm finns på hemsidan och bör studeras där inför 
            månadsmötet 7/9 ! Beslöts skaffa ytterligare Bankgiro(till AD-medel) för att  
            underlätta bokföringsarbetet. Enligt stadgarna skall ersättare till revisorerna 
            utses. Uppdraget att föreslå dessa på kommande månadsmöte gavs till före- 
            gående och nuvarande nomineringskommitté-ordf.(Heikki H och Thomas T). 
 

6. Kommittérapporter: 
 a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Leif Frilund informerar om att: 

 Lion Lars Holmström önskar utträda ur klubben pga flytt till 
Simrishamn. 

 
 



 Det enbart anmält sig 34 personer till Kick-off 24/8. 
 Kommittén planerar för en julfest, men inga andra ”övningar” under 

hösten. 
 Styrelsen gav kommittén i uppdrag att förteckna medlemmarnas olika 

kompetenser/kontakter. 
  

                b/   Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR: LP informerar om att: 
 Ordf. för kommittén skall flytta och vill därmed avsäga sig sitt uppdrag, 

vilket föranledde styrelsen besluta att styrelsen hanterar samordningen av 
kommittén och skickar ut ett önskemål till såväl kommittén som övriga 
Lions att ni alla kommer med förslag till programpunkter och därmed 
också anmäler om ni kan sköta kontakten och planeringen av det ni 
föreslaget. Förslagen skickas till styrelsen via LS (Ulf S). 
I övrigt beslöt styrelsen att ägna nästa program(7/9) åt att allsidigt 
diskutera rekrytering av nya medlemmar. 
  

c/   Aktivitetskommittén: Lion Thomas/VLP informerar om att: 
 Man föreslår hålla fast vid våra nuvarande aktiviteter: bakluckeloppis, 

julskyltning, ankrace, och sillabord och har inte i nuläget nya aktiviteter 
på förslag utom att man skall försöka få till en kanelbulleförsäljning på 
Coop i samband med världsliondagen (8/10) dock kanske på lördagen 
den 7/10 istället. Styrelsen diskuterade olika idéer kring vår insats etc på 
julskyltningen som medskick till kommitté-arbetet. 

 Vi är anmälda att deltaga som funktionärer till Hbg Marathon d 2/9. 
 Påpekades igen vikten av att ansvarig för en aktivitet fyller i 

Aktivitetsblanketten(Inkomster/Utgifter) som finns på hemsidan ! 
 
 d/    Projektkommittén: Lion Lars V/PLP informerar om att:  

 Han återkommer med förslag senare under hösten. Inväntar även 
projektkatalogen. 

 Han skall försöka se till att Hosanna kommer med även i årets 
projektkatalog. 

 
 Inkomna skrivelser:  

    Tackbrev har influtit från:  
     Bitte  Paulsson (Födelsedagsuppvaktning ) 
     Lions forskningsfond (Bidrag i samband med högtidsdagar) 
     Lion Hasse A med maka Gun(Uppvaktning i samband med utträde) 
     Lion Mitr Singh(Gåvan till Thailandsbarnen) 

 
8 .          Övriga frågor: VLP Thomas fick uppdraget att finna 2 lämpliga Lion utanför 

styrelse och revisorer att ”bilda” nomineringskommitté med och föreslå dessa 
till val på nästa månadsmöte.  

          Beslut om bokslut/ansvarsbefrielse/kontotecknare skall tas på månadsmötet 
7/9. Förslagen beskrives i kallelsen. 

           LP informerade om planerad Dam-aktivitet (med herrar) till den 28/9. 

9.           Mötets avslut: LP Heikki H avslutar dagens möte. 
 

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Heikki och Katrin för god förplägnad. / Ulf S LS 
 
      
 

 



 


