
  
 

LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Månadsmöte 7/2 2019. 
 
Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Staffan Jonasson, Lars Wingren, Lars 
Wallin, Mats Henriksson, Bernt Mattsson, Bo Jönsson, Sigvard Enhammer, Olle 
Fredholm, Ulf Carlsson, Heikki Hansson, Lars Olsson och Ulf Swanstein.  
 

LS Ulf öppnar mötet i LP frånvaro och hälsar alla, särskilt de fyra 
tilltänkta nya medlemmarna (Eva Ö, Ingrid W, Ros-Marie J och Bibbi H) 
välkomna. 

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

3. Från Distrikt och Zon: Nyhetsbrev och all annan information finns 
på vår hemsida. Där finnes zonprotokollet från senaste ZM (26/1) 
som Lion Heikki bevistade.  

4. Från Kassaförvaltaren: Redovisas:                                
    AD-kassa             = 9.446:- 

    Donationsmedel = 58.441:- 

Aktivitetsmedel = 118.424:-  

Efter avräkning för reserverade medel och buffert finnes nu 

tillgängliga medel för Utdelning = 63.506:-. 

 5. Kommittérapporter:                                                                                        

• Medlems: Det har gått ut ett informationsbrev till samtliga 

Lions att visa för sina respektive p.g.a. att det numera finns 5 av 

dessa som önskar bliva medlemmar i klubben (enligt ovan + 

Karin T). Det finns också fler presumtiva medlemmar utifrån och 

de kommer att successivt bjudas in till kommande möten. Minst 

1 på nästa möte den 7/3. 

• Klubbmästare: Nästa möte (7/3 – 19) blir på Åbrädden.  

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

pågår. Alla förslag emottages med tacksamhet. Idag 



genomfördes ett succés-rikt studiebesök på Batterifärjan 

Aurora.14 st. Lions deltog. På nästa möte kommer 

Närpolischefen Johan Mangbo. Sigvard(Sigge) E berättade att 

han planerar ett föredrag på Råå biblioteks vänner till hösten 

om Lions Club Råå historia och att han gärna repriserar det på 

ett av våra månadsmöten. 

• Aktivitetskommittén: Planeringsmöten på gång både för 

Ankrace och Sillabord. Det uppdagades att tänkt datum (25/5) 

för Ankrace kolliderar med LC Vallåkra-Rydebäcks dito. Något 

att fundera på för kommittén. 

• Projektkommittén/LCIF-koordinator: Förslag kommer till mötet 

7/3. Heikki påpekade åter de oerhört viktiga insatser som LCIF 

gör globalt vid katastrofer och hur viktigt det är att vi stöttar 

LCIF med medel. Lars J berättade att han deltagit i en av Berndts 

möten med en av sina klasser i det drogförebyggande arbetet 

och att han (Lars J) var imponerad av Berndts fina arbete. 

 6. Inkomna skrivelser: Tack för födelsedagsuppvaktning har influtit 

från såväl Thuridur Frilund som från Claes Rube. Det har utsänts ett 

protokoll från ett möte mellan revisorerna och styrelsen. Finns på 

hemsidan. I detta nämns en ny redovisningsblankett, som Ulf C 

påminner om bör beslutas av styrelsen. Ulf C lovade skicka senaste 

versionen till LS inför nästa styrelsemöte. 

7. Övriga frågor:  

• Staffan föreslog att styrelsen utser liten grupp att bistå Sigge 

med hans ”historie-föredrag” enligt ovan, vilket bifölls även 

av Sigge. 

• Heikki föredrog sin idé kring att vi (Lions club Råå) skulle 

överta Julmarknaden och driva den i vår regi. Ev. utöka 

densamma och överskottet skulle helt tillfalla vårt 

insamlingskonto. Detta föranledde spridda kommentarer. 

Slutligen enades församlingen om att Heikki + Mats sonderar 

med övriga föreningar hur dom ser på ett sådant förslag och 

först efter det kan ett ev. slutligt förslag läggas till 

månadsmöte för beslut.  

 



Efter att ha avnjutit Åbräddens Dillkött (hederlig rätt) fick vi uppleva 

Staffan med biträde av hustru Agneta berätta i ord och bild om sin 

resa till Sydafrika(inkl. Hosanna)/Botswana. Spännande och mycket 

intressant. Staffan och Agneta tackades med applåder och Agneta fick 

blommor! 

 

Vid Protokollet /Ulf S / LS 

 

 

 

       

 

 


