
  
 

LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Månadsmöte 1/11 2018. 
 
Närvarande: Heikki Hansson, Leif Frilund, Thomas Thelin, Lars Vallentin, Hans-
Ingvar Green, Jörgen Runesson, Lars Jarevång, Anders Mjörner, Staffan Jonasson, 
Lars Wingren, Claes Rube, Lars Olsson, Ulf Carlsson, Olle Fredholm  och Ulf 
Swanstein.  
 

LP Thomas öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

1. Utsänd dagordning godkännes. 
2. Föregående mötesprotokoll godkännes. Staffan J tackas för 

sekreterar-insats vid föregående två möten(månads- och styrelse-). 

3. Från Distrikt och Zon: Nyhetsbrev och all annan information finns 
på vår hemsida..  

4. Från Kassaförvaltaren: Redovisas:                                
    AD-kassa             = 18.791:- 

    Donationsmedel = 58.441:- 

Aktivitetsmedel = 114.189:-  

Efter avräkning för reserverade medel och buffert finnes nu 

tillgängliga medel för Utdelning = 74.189:- med viss osäkerhet kring 

kursen på BAT(Thailands valuta). 

 5. Kommittérapporter:                                                                                        

• Medlems: Alla nuvarande 25 medlemmar betalt 

medlemsavgiften. Ingen ny medlem planeras inväljas i år. Vid 

dagens möte undertecknade Olle F GDPR-blanketten som 

förvaras först hos Staffan J och sedermera i vårt säkerhetsskåp. 

Kerstin Bruce önskar bli supporter vilket välkomnas. 

• Klubbmästare: Nästa möte/julfest(6/12) blir i RGF-stugan.  

 

 



 

• Programkommitté/kultur/IR/PR/hemsida: Arbete/planering 

pågår. Alla förslag emottages med tacksamhet. Finns bl.a. idé 

att närpolisen kommer och berättar. 

• Aktivitetskommittén: Nästa aktivitet = julmarknaden 25/11. 

Planeringen är klar. PM utsänt. Mötet beslöt att samling söndag 

morgon skall ske kl. 09:00. Vårt NETTO för årets Baklucke-loppis, 

som inte är klart till sista kronan, slutar på strax under +75.000:-  

 

• Projektkommittén/LCIF-koordinator: Heikki meddelar att 

Lions/LCIF varit snabbt framme med stöd till jordbävnings-

/tsunami-drabbade Indonesien. Mötet beslöt enligt kommitténs 

utsända förslag med tillägget av 2000:- till Pensionärsföreningen 

i Gröna Huset för ett nytt bridgebord. Beslöts således att utdela 

51.630:- från AK-medel och 33.000:- från Donationen. 

 6. Inkomna skrivelser: Mäklarfirma Jenny Nyström har gjort en ny 

broschyr där samarbetet med oss är beskrivit. 

7. Övriga frågor:  

• Nomineringskommittén påminner om att arbetet med nästa års 

styrelse går trögt!  

• Med tanke på diskussioner vid förra mötet vill LP Thomas förtydliga att 

det finns pengar i Klubbmästarkassan och tillika berätta att ett möte 

mellan styrelsen och revisorerna är inplanerat. 

• Vid aftonens mycket uppskattade föredrag: ”Det hoppande 

Hjärtat” av Lion Olle deltog även: Mette Veje, Thuridur 

Frilund, Agneta Jonasson, Bodil Runesson, Bitte Paulsson, 

Mona Green och Karin Thelin. Olle tackas särskilt liksom 

klubbmästeriet, som i avsaknad av Åbräddens kök fixat 

”smørrebrød” med lämpliga drycker. 

 

Vid Protokollet /Ulf S / LS    

 

 


