
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 26 mars 2018 

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

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, Thomas Thelin och Ulf Swanstein åker. Den nya 
Distriktsindelningen diskuteras in i det sista. Beslut på Riksmötet. Vårt distrikt ligger 
i topp i såväl Sverige som Europa vad avser insamlade medel. 

 

5.5.5.5. Rapport från Kassaförvaltaren: 
 

a. AD-kassan = 3.072:- 
b. AK-kassan = 77.729:- 
c. Donationsmedel = 73.887:- 
d. När buffert, reserverade medel och kommande räkningar dras av 

finns just nu = 5.609:- att dela ut.(Här finns en osäkerhet på 
storleksordningen 3.000:- pga BAT-kurs vid överföring till Thailand) 

 
6. Kommittérapporter: 

     a/   Medlemskommittén/klubbmästeri: OBS VLP fortfarande VAKANT !! 
      Utdelningen av flyers i vårt närområde har fullbordats. Svårt med hyreshus. 
      Efter förra månadsmötet har två tilltänkta medlemmar avböjt, men en vill bli 
      medlem. Finnes c:a 3.500 i klubbmästarens kassa. Det avses kallas till  
      säsongens sista månadsmöte(9/6) efter majmötet. Lite oklarheter med anmäl- 
      ningarna till ”Fredriksdalsövningen” – fulltecknat långt i förväg! 

     
   b/   Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:  
                          Program för april – se kallelse. 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. Det sker en ganska bra 
teckning på listorna, men kompletteringar behövs till loppisarna! Silla-generalen 
informerar att det är bra koll på planeringen av sillabordet. 
.   

 
 



 d/    Projektkommittén/LCIF-koordinator:  
• Kommittén föreslår att Råå Jolleklubb får vårt ungdomsstipendium på 

5.000:- i samband med sillabordet, på traditionsenligt sätt. Dom har stor 
ungdomsverksamhet. 
 

 

7. Inkomna skrivelser:  
• Tackbrev från Anders Mjörner med anledning av vår uppvaktning på 

hans 75 års dag. Tackbrev även från Lions forskningsfond i samma 
ärende. 

 
 

8 .          Övriga frågor: Styrelsemötet den 23/4 kommer att avhållas på Råå Museum. 

      Beslöts skicka ut två diskussionsfrågor med kallelsen till kommande månads- 

      möte. (aktivitetsnivå? / deltagandenivå på ZM,DM,RM?). Beslöts uppmana  

      till frivillig att anmäla intresse för VLP-posten !! 

 

 

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

     Samtliga styrelsedeltagare tackar Lion Ulf S med hustru för god förplägnad . 
 

 / Ulf S LS 

 
      
 

 
 


