
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 19 februari 2018 

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

1. LP Heikki H förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

4. Från distrikt och zon: Vi hänvisar som vanligt till hemsidan för fullständig info. 
DM i Ystad 21/4. LP kan ej åka, övriga funderar fram till 7/4. Aladdin-Showen på 
Hbg. Arena gav 3.000:- i bössor + att artisterna gjorde mycket reklam för Lions. 
Heikki representerade oss. Distriktet har beslutat stå för inregistreringsavgiften för 
nya medlemmar i år. 

 

5. Rapport från Kassaförvaltaren Lars: 
 

a. AD-kassan = 9.384:- (Räcker till årets avgifter) 
b. AK-kassan = 93.625:- 
c. Donationsmedel = 78.887:- 
d. När buffert, reserverade medel och kommande räkningar dras av 

finns just nu = 5.825:- att dela ut.(Här finns en osäkerhet på 
storleksordningen 3.000:- pga BAT-kurs vid överföring till Thailand) 

 
6. Kommittérapporter: 

     a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: Nytt förslag till Styrelse 2018-19 
utsändes inför nästa medlemsmöte (1/3).  VLP fortfarande VAKANT ! 
Styrelsen föreslår att fiskalårets sista möte flyttas till lördag 9/6 och kombineras 
med vårutflykt under dagen. Styrelsen föreslår att klubbmästarens kassa bekostar 
maten för de inbjudna tilltänkta nya medlemmarna på mötet den 1 mars. 

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

Program för april föreligger nu. Lions Thomas T har kontrakterat en 
föreläsare som skall tala om sin seglats utanför Alaska bl.a. 
Program för majmötet blir studiebesök på nya Olympia. 
 

c/   Aktivitetskommittén: Inga nya aktiviteter jmf. m. föregående protokoll. 
Alla uppmanas teckna sig på loppislistan och försöka skaffa fina priser till 
ankracet. Tänka särskilt på priser till barn och unga. Mer diskussion skall ske 
innan vi skall kunna bestämma om vi ev. vill deltaga i julmarknads-kommittén. 
Styrelsen föreslår en försäljning av våra bodar och inköp av lätta/tåliga tält.   

 
 



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

• kommittén föreslår återigen utdelning av 1.400:- resp. 2.800:- till 
hundprojekten 3.9 och 3.10 i projektkatalogen. 

• Kommittén återkommer ev. med ytterligare förslag när oklarheten kring 
BAT-kursen är uträtad. 

• Kommittén skall återkomma med förslag till vårt ungdoms-stipendie till 
månadsmötet 5/4 
. 
 

 

7. Inkomna skrivelser:  
• Inga 

 
 

8 .          Övriga frågor: LP ställer in planerad Dam-aktivitet. För litet intresse. 

    LS undersöker huruvida styrelsemötet den 23/4 kan avhållas på Råå Museum. 

 

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

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Lars J med hustru för god förplägnad . 
 

 / Ulf S LS 

 
      
 

 
 


