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LIONS CLUB RÅÅ 

Mötesprotokoll för Lions Club Råå. Månadsmöte den 4 okt. 2018 

Närvarande Lions: Jörgen Runesson, Hans-Ingvar Green, Lars Wallin, Lars Wingren, Lars 

Jarevång, Mats Henriksson, Ulf Carlsson, Claes Rube, Lars Olsson, Tommy Lindahl, Bernt 

Mattson, Olle Fredholm, Thomas Thelin, Staffan Jonasson 

Gäst: Douglas Jonhag 

1. LP Thomas öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Utsänd dagordning godkändes 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes 

 

4. Från Distrikt och Zon:   

• LP Thomas refererade från Zonmöte i Höganäs: 

Lions distrikt 101 S kommer, formellt f.o.m. 1/7 2019, utökas med Blekinge och Ö Småland. 

Gamla distrikt 101S har ca 300 000 kr i aktivitetsmedel som ska delas ut till klubbarna. 

Skånes forskningsfond kommer inte att utökas utan kvarstår som tidigare. 

Informationsmöte om den nya organisationen hålls i Växjö den 27/4 2019. 

Alla klubbarna tappar medlemmar – nyrekrytering prioriteras. 

Lions klubbarna föreslås att ha en lista på personer som kan hjälpa till vid aktiviteter. 

5.  Kassaförvaltarens rapport 

AD-kassan:  16 791 kr 
Donationsmedel:         58 441 kr 
Aktivitetsmedel:          111 387 kr, varav c:a 15 000 kr är reserverade. Kvar att dela ut, 

efter buffert på 25 000 kr, är 71 387 kr 

6.     Kommittérapporter 

• Medlems 
Rapport från Medlemskommitténs möte: 

”Lions supporter” erbjuds endast änkor till Lionsmedlemmar.  

Vi föreslår att en ”Hjälpa Lions” lista upprättas för personer som vill hjälpa till vid våra 

aktiviteter. Detta kan även bli ett första steg till medlemskap. (samma förslag som från 

distriktsmötet). 

Lions stadgar har inte mindre än 7 olika medlemskap. För närvarande ser vi ingen anledning 

att bry oss om detta. 
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Vi har inom kommittén förslag till ett par nya medlemmar som kommer att tillfrågas snarast 

om de är intresserade av medlemskap. 

Alla medlemmar bör fundera på om dom har någon de känner någon som är intresserad av 

att bli medlem. 

Ulf C. eller Lars J. kan ev. hjälpa till med Facebook upprop för intresse av medlemskap. Staffan 

skriver lämplig text. 

Vi föreslår att förtäring (utan tillkommande drycker) vid första mötet som gäst betalas, enligt 

huvudregel, av fadder. 

Två medlemmar har inte betalt sin årsavgift. Enligt § 7 i stadgarna står det att 

klubbsammanträde kan besluta om uteslutning om avgiften inte är betalt trots på påminnelse. 

Mötet beslöt att påminnelsebrev skickas så att beslut om uteslutning kan fattas på 

novembermötet om inte avgifter är betalt. 

Uppvaktning från klubben ska alltid vara bidrag till Forskningsfonden. 

• Klubbmästare och Program  

Klubbmästaren återkommer med uppgift om kostnaden för dagens möte.  

Nästa möte den 1/11 kommer vår nyaste medlem Olle Fredholm att berätta om ”Det 
hoppande hjärtat”. 

Julfest planeras för mötet den 6/12. 

• Aktivitetskommittén 

För Julmarknaden den 25/11 planeras 4 ny gula tält med korv, chokladhjul, varukorgar 
och glögg. 32 personer behövs för 2-timmarspass mellan 1200-2000. Anmälan senast den 
19/10. Ingen värmestuga planeras. 

Bakluckeloppis, sista gång för säsongen, är nu på söndag den 7/10, bemannad av Lions 

• Projektkommittén 

Projektkatalog finns nu på nätet. Kommittén återkommer. 

Bernt M. tog upp frågan om pengar till hans projekt mot droger. Frågan bör behandlas i 
Projektkommittén men Månadsmötet var positivt till att fortsätta. 

7. Inkomna skrivelser 

Tommy L. föreslog att vi köper nya ”Strandraggarflaggor”, som ersättning för de utslitna. 

Mötet beslöt att köpa 3 st, en för Sillabordet och 2 st LC Råå neutrala, för 3000 kr 

Cykel för att ta ut vårdhemsgäster diskuterades. Detta är dock en Zonaktivitet. 
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8. Övriga frågor 

Claes Rube gratulerades för 25 års medlemskap med Chevronmärke 

Verksamhetsberättelse och Resumé godkändes. Dock ska Insamlade medel ändras till 

netto, c:a 134 000 kr. 

Revisorerna har granskat räkenskaperna för 2017-18 utan anmärkning. 

Ulf C. påpekade dock att blankett för Aktivitet inte används som beslutat. Staffan åtog sig 

att se om proceduren kan förenklas för Loppis. 

Mötet beviljade Styrelsen 2017-18 ansvarsfrihet. 

Långsiktig ekonomisk planering bör göras i styrelsen för balans i Ad och Akt kassorna. 

Ulf C. refererade möte om GDPR, personuppgiftlagstiftning. Det är viktigt att 

matrikeluppgifter hålls uppdaterade. Nya medlemmar måste skriva på ett godkännande. 

Hyllor behövs i vårt lager. Ulf C. hade troligen lämpliga hyllor att skänka. 

Tommy framförde hälsningar från vår tidigare medlem Lars Holmstrand, nu i Gärdsnäs. 

9. Mötet avslutas. 

 
Före mötet fick vi intressant information om kaffets väg till koppen av Douglas Jonhag 
från Sofiero Kafferosteri.  
 
/vLS Staffan 


