
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 25 september 2017 

Närvarande: Lars Vallentin, Ulf Swanstein, Heikki Hansson, Leif Frilund, Thomas Thelin, 
                     Lars Jarevång. 
                         

 LP Heikki H förklarar mötet öppnat. 
 

 Dagordningen godkändes. 
 

 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

 Från distrikt och zon:  
 LP rapporterar översiktligt från DM i Vinslöv – protokoll kommer. 
 Finns nu krav på att vi pga. nytt EU-direktiv måste ha en 

Personuppgiftsansvarig(PUA) för att vi har medlemsregister 
utomlands(USA). Styrelsen tolkade det så att PUA = Ordf. för 
medlemskommittén. Vederbörande fick i uppdrag att införskaffa 
dokumentskåp(för förvar av, av medlemmarna undertecknade 
tillståndsblanketter) till rimligt pris och uppsätta detsamma i vårt förråd. 

 Berättades också från DM att det nu görs seriösa försök att sammanställa 
hur mycket Lions ger och till vad ! 

 
 5.  Enligt rapport från Kassaförvaltaren Lars J finns aktuellt: 

 AD-medel: 14.573,59:-  
 AK-medel: 81.006,95:-    
 Donations-medel: 88.807,37:-  
 Om man tar hänsyn till räkningar på väg in och att vi beslutat ha en buffert 

på 25.000:- så finns det just nu cirka 54.000:- att disponera för 
projektkommittén. 

 
6. Kommittérapporter: 

     a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Leif Frilund informerar om att: 
 Kommittén haft möte och beslutat föreslå både en lokal utdelning av 

värvningsmaterial(”flyer”) och en kampanj via utskick till nyinflyttade. 
 Kommittén tycker också Staffan J utskick om ”Att vara medlem i Lions 

Club Råå” är bra. 
 Dessa förslag utsändes till nästa medlemsmöte. 
 I övrigt skall ordf. försöka få fram hur man når de upplysningar som våra 

medlemmar rapporterat in ang. kompetenser och kontakter etc. 
                 
 
     
 
 



 
       b/   Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:  

Då styrelsen nu skall samordna, i avsaknad av ordf. för kommittén, 
påminnes alla medlemmarna om att skicka in förslag till program alt. 
studiebesök. Förslagen skickas till styrelsen via LS (Ulf S). 
Oktobers program har arrangerats av Lion Staffan J. 
 

c/   Aktivitetskommittén: Lion Thomas/VLP informerar om att: 
 Det är lite för få medlemmar som ställer upp till aktiviteter. 
 Planeringen av julmarknaden flyter på bra och Lion Thomas tar över 

rollen som Julgeneral när Lion Tommy åker utomlands i Oktober. 
 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, som är på gång. Enligt utsago finnes Hosanna med i 
år också. 
 

 
 Inkomna skrivelser:  

 Tackbrev från LCIF 
 Redovisningskatalogen från Thailandsbarnen 

 
8 .          Övriga frågor: Diskuterades en eventuellt ändrad mötesordning på 

Månadsmötena genererad av ett önskemål från Lillan/köket på Råå W om att 
kunna få servera mat redan kl. 18.30. Skulle i så fall innebära föredrag ung. 
kl. 19.30 och medlemsmöte som nu ung. kl. 20.30. Får diskuteras vidare på 
månadsmöte. 

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

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Thomas och Karin för god förplägnad. 
 

 / Ulf S LS 
 
      
 

 
 


