
  
 

LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Månadsmöte 7/3 2019. 
 
Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Lars Wingren, Mats Henriksson, Bernt 
Mattsson, Olle Fredholm, Heikki Hansson, Lars Olsson, Anders Mjörner, Lars 
Vallentin, H-I Green, Tommy Arro och Thomas Thelin.  
 

LP Thomas öppnar mötet och hälsar alla, särskilt de tilltänkta nya 
medlemmarna (Eva Ö, Karin T och Bibbi H) samt nya gäster: Marianne 
och Per Ekelund(inbjudna av Thomas) samt Britt-Marie 
Blomquist(inbjuden av Leif) hjärtligt välkomna. ZO Tommy Ebersjö(LC 
Kärnan) hälsas också välkommen. 

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

3. Från Distrikt och Zon: ZO Tommy Ebersjö var gäst och informerade 
om den nya distrikts- och zon-indelningen inom Lions. Distriktsmötet 
i Åseda (27/4) blir viktigt eftersom organisation och arbetssätt 
kommer att stå på dagordningen och Tommy uppmanade oss att 
skicka många delegater dit. En kort rapport från senaste Zonmötet 
gavs. Protokollet från det finns på vår hemsida, som alla bör läsa 
relativt ofta.  

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

    Donationsmedel = 58.441:- 

Aktivitetsmedel = 118.209:-  

Efter avräkning för reserverade medel och buffert finnes nu 

tillgängliga medel för Utdelning = 60.291:-. 

 5. Kommittérapporter:                                                                                        

• Medlems: Nya medlemmar på gång. Uppmuntrande. Ikväll 

ytterligare tre presumtiva inbjudna som gäster. Dessa 

presenterade sig själva kort. 

 



• Klubbmästare: Nästa möte (4/4 – 19) blir på Åbrädden. Då 

informerar Annika Anderberg-Bohman om ”Kommunal 

Utsmyckning”. I övrigt som tidigare informerats: 9/5 

studiebesök på ”Allers tryckeri” och 8/6 i Råå GF stuga. 

• Programkommitté/kultur/IR/PR/hemsida: Som ovan. Styrelsen 

avser behandla förslaget om redaktionsråd för 

hemsida/Facebook mm…. 

• Aktivitetskommittén: Planering pågår för såväl Ankrace(18/5) 

som Sillabord(6/7). Det har visat sig att Polistillstånd behövs för 

såväl Ankrace som Sillabord. Mats ansöker. LP informerade kort 

om de olika tankar som finns kring Julmarknaden. Heikki 

undersöker mer och förslag återkommer via styrelsen. 

• Projektkommittén/LCIF-koordinator: Förslaget till utdelning 

som sänts ut med kallelsen godkändes enhälligt. Förslaget att 

utdela årets stipendium till en förtjänt ungdomsledare var att ge 

detta till Ramlösa IF. Godkändes enhälligt. Föreningen har redan 

en stipendiat utsedd (Ella Malmberg) som får stipendiet på 

Sillabordet. 

 6. Inkomna skrivelser: Inga. 

7. Övriga frågor:  

• Jubilarerna Eva Öhrn, Bibbi Henriksson och Olle Fredholm 

tackade för LC Råå uppvaktning. 

• Karin Thelin informerade om att hon planerar en aktivitet för 

respektive i maj. Kallelse kommer separat. 

• Mats(ordf. Nomineringskommittén) informerar om att posten 

som LS är vakant inför nästa år. 

• LC Råå har skänkt 1.000:- till Lions forskningsfond för att 

hedra tidigare medlemmen Hasse Abrahamsson, som gått 

bort. 

• Lundaspex. Påminner om LS utskick om detta och att sista 

anmälnings datum till honom är 13/3. 

Mötet avslutas. 



Ett tack till Klubbmästeriet för anordnande av god förplägnad! 

Och ett Stort tack till kvällens föredragshållare, närpolis Johan 

Mangbo, som inledde kvällen med ett mycket intressant föredrag 

om såväl den nya polisorganisationen som arbetssätt och aktuella 

utmaningar inom Polisen. 

 

 

Vid Protokollet /LP Thomas i LS frånvaro / LS 

 

 

 

       

 

 


