
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 23 april 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 deltog. Den nya 
Distriktsindelningen diskuteras in i det sista(aktuellt förslag att S går ihop med SM). 
Beslut på Riksmötet. Den kommande DG heter Jan Augustin och är från LC 
Malmö/Malmöhus. Verksamhetsplan -18/-19 + Insamlade/Utdelade medel -17/-18 
ligger på vår hemsida. Resten på hemsidan 101s. ZM 28/4 - LP kan deltaga. En nyhet 
är att Handboken ej kommer att tryckas mer. Finns på Lions hemsida. Uppstod en 
diskussion om avgifter. Kassören fick i uppdrag att ta reda på exakt hur det förhåller 
sig inför beslut om vår avgift 2018/-19. 

 

5.5.5.5. Rapport från Kassaförvaltaren: 
 

a. AD-kassan = 2.592:- 
b. AK-kassan = 63.677:- 
c. Donationsmedel = 73.887:- 
d. När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 8.677:- 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 !! 
      Två medlemmar vill på grund av ålder sluta med utgången av detta fiskal-år:  

          Bert Mårtensson och Anders Bråvall, vilket styrelsen beklagade. Fredriksdals 
        -biljetterna har kommit till slut ! 
   b/   Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:  
                          Program för Maj = HIF/Olympia – se kallelse.  
. 

 
c/   Aktivitetskommittén: Alla uppmanas teckna sig på loppislistan och 
försöka skaffa fina priser till Ankracet. Bemanningen till Ankracet välfylld. 
Bra planeringsmöte med RGF om loppisen 22/4. Styrelsen diskuterade en del 
detaljer som medskick till nästa möte. 
 
.   



 
 
 d/    Projektkommittén/LCIF-koordinator:  

• Kommittén kommer att exakt klarlägga hur vårt åtagande för 
Thailandsbarnen ser ut och återkomma till ett månadsmöte med förslag 
för framtiden. LCIF klarar sina insamlings-mål. Flera svenska klubbar 
är bland topp tio i världen när det gäller att skänka till LCIF. 
 

 

7. Inkomna skrivelser:  
• Tack uttalades på plats av Heikki med anledning av vår uppvaktning på 

hans 60 års dag. Tackbrev även från Lions forskningsfond i samma 
ärende. 

 
 

8 .          Övriga frågor: Beslöts förelägga månadsmötet förslag att godkänna sponsor-
överenskommelse med mäklarfirman Jenni Nyström Rååvägen 51. Se bilaga. 

Beslöts också föreslå månadsmötet inköp av ytterligare 2 tält samt 5 bord (till uthyrning 
på loppis) och en gasolflaska(P11). Allt till en kostnad av cirka 13.500:-  

 

 

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

 
     Samtliga styrelsedeltagare tackar Råå museum för lån av styrelse-lokal. 
 

 / Ulf S LS 

 
      
 

 
 


