
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 23 oktober 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 Heikki och Lion Leif har varit på utbildning(21/10) i Lions regi kring 

medlemsrekrytering i synnerhet och medlemsfrågor i allmänhet. 
Sammanfattningsvis är det svårt med rekrytering. Man talade kring vikten 
av ”roliga” aktiviteter och ev. tillåta flexibelt medlemskap, såtillvida att 
inte alla behöver deltaga i alla aktiviteter. Det framhölls också alla de fina 
handböcker som finns på MyLCI. 

 PLP Lars V har varit på Zonmöte(21/10). Protokoll kommer. Utlovad 
redogörelse från Lufttonometer-projektet blev inte av. Vår zon har skänkt 
drygt en miljon totalt, det gångna fiskalåret. Som vanligt önskas förslag på 
vice ZO. 

 
 5.  Enligt rapport från Kassaförvaltaren Lars J finns aktuellt: 

 AD-medel: 15.174,59:-  
 AK-medel: 86.141,00:-    
 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 57.000:- att disponera för 
projektkommittén(exkl. donationsmedlen). 

 
6. Kommittérapporter: 

     a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Leif Frilund informerar om att: 
 Nu är materialet till såväl ”flyers” som ”roll-up” klara. Då kan roll-up:en 

i fortsättningen finnas på alla aktiviteter. Kommittén skall ta ställning till 
vilka områden som först skall få flyern i brevlådan. Styrelsen gjorde efter 
diskussion ett medskick till kommittén att ev. börja med ”djävulsön”, 
Pålstorp och de nybyggda husen längs Landskronavägen. 

 Klubbmästeriet har arrangerat så att julfesten(7/12) blir i Koppargrytans 
regi i Kemira-lokal. 

 
     
 
 



 
       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). 
November-programmet blir, efter diskussion, att LP Heikki talar om 
Thailandsbarnen. Programmet till 1 feb. 2018 blir att Lion Jörgen talar 
om: ”Sydafrika bortom turiststråken”. Under våren kommer Lion Ulf C 
arrangera något kring HIF/nya Olympia. Datum ej bestämt. 
 

c/   Aktivitetskommittén: Lion Thomas/VLP informerar om att: 
 Det är lite för få medlemmar generellt, 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, 
men….. för få har hittills bemannat i schemat! Skärpning! 

 Påpekades som alltid 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 påmint våra boenden, Fullriggaren och Åbrädden, om att de kan få 
bidrag. Förslag på utdelning av medel kommer till månadsmötet 2/11. 
 

 
 Inkomna skrivelser:  

 Inga 
 

8 .          Övriga frågor: Styrelsen diskuterade möjligheten av att sälja Lions kalender 
på julmarknaden och beslöt köpa 60 ex(som ett försök) samt beslöt även 
prova försäljning av Råå-boken(som vi har många av) under samma aktivitet. 

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

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Lars V och Ann-Christin för god förplägnad. 
 

 / Ulf S LS 
 
      
 

 
 


