
  
 

LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Månadsmöte 6/9 2018. 
 
Närvarande: Heikki Hansson, Leif Frilund, Thomas Thelin, Bo Jönsson, Lars 
Vallentin, Hans-Ingvar Green, Jörgen Runesson, Lars Jarevång, Tommy Lindahl, 
Tommy Arro, Anders Mjörner, Mats Henriksson, Olle Fredholm  och Ulf 
Swanstein. Samt som gäst Erik Ryding.  
 

LP Thomas öppnar mötet och hälsar alla välkomna, ett särskilt 
välkommen till vår gäst. 

 
1. Utsänd dagordning godkännes. 
2. Föregående mötesprotokoll godkännes.  

3. Från Distrikt och Zon: Nyhetsbrev och all annan information finns 
på vår hemsida. Noteras: ZM 29/9 - LP o PLP deltager, DM 6/10 - 
Jörgen R representerar – se även nedan. Nästa DM i Växjö i april 2019 
- LP o PLP avser åka dit. Kampanj Okt-Dec för ”de glömda barnen”. 
14/11 världs-diabetes-dag.  

4. Från Kassaförvaltaren: Redovisas:                                
    AD-kassa             = 16.700:- 

    Donationsmedel = 58.400:- 

Aktivitetsmedel = 98.200:-  

Efter avräkning för reserverade medel och buffert finnes nu 

tillgängliga medel för Utdelning = 56.000:- med osäkerhet kring 

kursen på BAT(Thailands valuta). 

 5. Kommittérapporter:                                                                                        

• Medlems: Möte i kommittén planerat till 26/9. Beslöts 

godkänna förslaget till nomineringskommitté = Mats H ordf 

samt Lars V och Lars W. 

• Klubbmästare: Kick-off-en 30/8 var väldigt trevlig. Nästa möte 

blir på Råå museum.  

 



 

• Det arbetas mot a) återvända till våren -19 till Råå W och b) i 

mellantiden försöka få permanent lokal. Kanske Åbrädden !?. 

Klubbmästaren och Lars V kontaktar Åbrädden och 

återrapporterar vid oktober månadsmöte. 

• Programkommitté/kultur/IR/PR/hemsida: Här arbetas. Nästa 

möte planeras föredrag av Olle F ev. under rubriken:”Det 

hoppande hjärtat”.  

• Aktivitetskommittén: Möte på gång. Julmarknadsrådet 

förutsätter att årets julmarknad skall vara som tidigare. Hur vi 

skall göra skall beslutas på nästa månadsmöte (4/10). Förslag 

utsändes med kallelsen. Beslöts att inte arrangera kanelbulle-

dag i höst. Lars V tog upp de delvisa bekymren med bemanning 

av loppis. Beslöts att framöver starta med frivillig teckning fram 

till ett vist datum, därefter utdelande av uppdrag bland 

medlemmarna. Hbg. Marathon avvecklades fint på vår 

frukt/vätske-station på Råå. Rapport kommer via zonen. 

Behållningen har tidigare beslutats skall gå till värmestugan. 

Jörgen R slutrapporterade sillabordet = 25.756:- som netto. Vi 

skänkte motsvarande 61 tallrikar till värmestugan motsvarande 

3.400:-. Tommy L berättade att han annonserat ut våra 

resterande bodar.  

• Projektkommittén/LCIF-koordinator: Heikki berättade om att vi 

snart får besked om hur vi skall betala in vårt beslutade bidrag 

till Thailandsbarnen. Möte i kommittén när projektkatalogen 

kommit. Det har inkommit äskanden från Råå Jolleklubb och en 

privatperson. Vi beslöt fortsatt stödja att Hosanna-projektet blir 

ett projekt i projektkatalogen. Distriktet har bjudit in de klubbar 

som har internationella projekt att presentera dom på DM. 

Jörgen R åker dit av det skälet också. LCIF har skickat mail till 

alla Lions med info om vad dom gör etc.. 

 6. Inkomna skrivelser: Tackbrev från Hbg. Marathon. 

 7. Övriga frågor:  

• Vår Supporter Nils Pålsson har meddelat sekreteraren att han 

inte önskar fortsätta som sådan. 

 



 

 

• LP gav info om utbildningarna kring GDPR(nya datadirektivet i 

EU). Ligger på hemsidan. Sannolikt avser Ulf C gå på någon av 

dem. 

• Det utsända förslaget om bemanning i alla kommittéer 

godkändes. 

• LP berättade att han sörjt för att avgående medlemmen Björn 

Hedlund fått ett skriftligt tack för sina mångåriga insatser för 

LC Råå. Det överlämnades personligt hemma hos Björn av LP 

med hustru, där det också överräcktes en bukett blomster till 

Björns hustru Anita. 

• Uppmanar alla att läsa relativt ofta på vår hemsida samt även 

styrelseprotokollen, eftersom all info inte upprepas. 

      

 

Vid Protokollet Ulf S /LS 

 


