
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 22 januari 2018 

Närvarande: Lars Vallentin, Ulf Swanstein, Heikki Hansson, Leif Frilund, Lars Jarevång och 
som ersättare för Thomas Thelin Lars Wallin. 
                         

1. LP Heikki H förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

4. Från distrikt och zon: Zonmöte 27/1. Heikki deltager. VZO sökes ! Vi i LC Råå har 
innehaft ZO-posten några ggr. En del av zonens klubbar har ej haft ZO-post. 
Styrelsen föreslår att förslag till de olika Lions-stipendierna framtages av projekt-
kommittén. Styrelsen hänvisar till alla nyhetsbrev och övrig info som finns på 
hemsidan. Vi väljer att lyfta fram att Insamlingen till ”De Glömda Barnen” gett fina 
resultat – mer än 8 miljoner Kronor. Dessutom har man nu tagit tag i arbetet med att 
kunna redovisa hur mycket Lions skänker och till vad - på olika nivåer. Distriktet gav 
förra fiskalsåret sammanlagt över 10 miljoner kronor till olika hjälpändamål. 

 

5.5.5.5. Rapport från Kassaförvaltaren Lars: 
 

a. AD-kassan = 15.374:- 
b. AK-kassan = 91.965:- 
c. Donationsmedel = 78.887:- 
d. När buffert, reserverade medel och kommande räkningar dras av 

finns just nu = 21.445:- att dela ut. 
 

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

• Nya rekryteringsflyers finns nu och frivilliga utdelare i nya områden 
kommer att sökas på kommande månadsmöte. 

• Lion Hans-Ingvar har uppfångat 3 intresserade som avses inbjudas 
till info-möte i samband med månadsmötet 1/3. 

• Kommittén funderar kring vår-aktivitet. 
 
     
   b/   Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:  

Alla medlemmar påminnes om att skicka in förslag till program. 
Förslagen skickas till styrelsen via LS.  
Program för mars-mötet blir en information från Kustbevakningen. 
Program för majmötet blir studiebesök på nya Olympia. 
 
 



 
 

c/   Aktivitetskommittén: Thomas/VLP via Lion Lars W informerar om att: 

• Det är lite för få medlemmar generellt, som ställer upp till aktiviteter. 

• Styrelsen har påbörjat en diskussion om Lions Club Råå roll i framtida 
julmarknader. 

• I år blir det 11 loppisar för vår del. Varannan söndag med start 20/5 och 
avslut 7/10. 

• Det blir ankrace söndag 27/5. 
 

• 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: 

• kommittén föreslår utdelning av sammanlagt 18.480:- enligt i kallelsen 
till februarimötet bifogat utskick. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. 
Kommittén får dock i uppdrag att undersöka huruvida projektet rent 
vatten har ”rent mjöl i påsen” pga. förskingringen i liknande Tanzania-
projekt. 

• Kommittén föreslår att årets Ankrace hela behållning skänkes till Lions 
Forskningsfond, som har stora behov/ansökningar. 

• LCIF skänkt 30 miljoner $ till mässlingsbekämpning. Bill och Melinda 
Gates fond har då satsat lika mycket. 
 

 

7. Inkomna skrivelser:  
• Tackbrev från Lions Forskningsfond och från ögonsjukhuset(luft-

tonometer) i Tanzania. Dessutom Tackbrev från Mit/Thailandsbarnen. 
 

8 .          Övriga frågor: LP annonserar Dam-aktivitet med modevisning den 22/3. 

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

     Samtliga styrelsedeltagare tackar sig själva och Lions Ulf för god förplägnad (möte på Råå 
museum med av Lion Ulf inhandlad föda mm..). 
 

 / Ulf S LS 

 
      
 

 
 


