
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 27 november 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: Extra DM den 9/12 . Ingen i styrelsen kan närvara. 
 

 5.  Rapport från Kassaförvaltaren Lars J: Exakt redovisning sker på nästkommande 
månads-möte då Julmarknadsresultatet inte är helt uppgjort. Nettoresultat från 
Julmarknaden ligger på mellan 20.000 och 25.000. 

 
6. Kommittérapporter: 

     a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Lion Leif Frilund informerar om att: 
 Nu har flyers delats ut i de första områdena – se föreg. protokoll- och vi 

inväntar resultatet. Styrelsen beslöt trycka upp 500 nya flyers. 
 Klubbmästeriet har 3.634:- i kassan och önskar påminnelse för anmälan 

till julfesten.. 
 Upplystes att Lion Björn Hedlund önskar utträda ur Lions Club Råå. 

 
     
   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. Programmet till 1 
feb. 2018 blir att Lion Jörgen talar om: ”Sydafrika bortom turiststråken”. 
Program för mars-mötet blir en information från Kustbevakningen. 
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. 
 Julmarknaden avlöpte väl! Styrelsen har påbörjat en diskussion om Lions 

Club Råå roll i framtida julmarknader. 
 Mötet mellan oss och Råå GF konkluderade att loppisarna varit bra och 

styrelsen föreslår fortsättning nästa år med 11 loppisar för vår del. 
Varannan söndag med start 20/5 och avslut 7/10. 

 Påpekades som alltid vikten av att ansvarig för en aktivitet fyller i 
Aktivitetsblanketten(Inkomster/Utgifter) som finns på hemsidan ! 



 
 d/    Projektkommittén/LCIF-koordinator: Lion Lars V/PLP informerar om att:  

 Han påmint våra boenden, Fullriggaren och Åbrädden, om att de kan få 
bidrag. Åbrädden redan avropat en del av sina medel(hönsen). 

 Han återkommer med fler förslag till utdelning efter DM 9/12 och 
fastställt resultat efter julmarknaden. 

 Ang. hundar läs info på hemsidan med anledning av skandalen med 
försvarets hundinköp. 

 LCIF vädjar om mer medel bl.a. till mässlingsvaccin. LCIF firar 50 år 
den 13/6 2018.  
 

 
 Inkomna skrivelser:  

 Inga 
 

8 .          Övriga frågor: Inga. 

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

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Leif F och Turidur för god förplägnad. 
 

 / Ulf S LS 
 
      
 

 
 


