
  
 

LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Månadsmöte 4/4 2019. 
 
Närvarande: Lars Jarevång, Lars Wingren, Eva Öhrn, Karin Thelin, Ingrid Wallin, Lars Wallin, 
Thommy Lindahl, Bo Jönsson, Marianne och Per Ekelund, Heikki Hansson, Sigge Enhammer, 
Lars Olsson, Lars Vallentin, Hans-Ingvar Green, Staffan Jonasson, och Thomas Thelin.  
Gäst var Britt-Marie Stendahl från Lions Citadella i Landskrona. 
 

1. LP Thomas öppnar mötet och hälsar alla och särskilt vår gäst välkomna 
 

2. Utsänd dagordning godkännes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes.  
 

4. Från Distrikt och Zon: Thomas och Heikki åker till distriktsmötet i Åseda, där nu 
det nya distriktet, 101S, för Skåne, Blekinge och Östra Småland ska konstitueras. Det 
finns plats för en deltagare till från vår klubb. 

 
5. Från Kassaförvaltaren: Redovisas:                                

    AD-kassa             = 5 196:- 

    Donationsmedel = 58 441:- 

Aktivitetsmedel = 74 486:-  

Efter avräkning för reserverade medel och buffert finnes nu tillgängliga medel 

för utdelning = 34 486:-. 

6. Medlemskommittén: 8 nya medlemmar på gång, för att invigas på mötet den 

8/6. Britt-Marie Stendahl presenterade sig själv och vi hoppas också att hon väljer 

transfer till vår klubb                                                                        

7. Klubbmästare: Nästa möte den 9/5 blir ett studiebesök på ”Allers tryckeri” 

Säsongens sista möte, med festligheter, lördagen den 8/6 i Råå GF stuga. 

8. Programkommitté/kultur/IR/PR/hemsida: Se ovan.  

9. Aktivitetskommittén: Planering pågår för Ankrace (18/5). Priser är ordnade. En 

teckningslista finns på Hemsidan.  

a. Staffan Informerade om Bakluckeloppis som enligt planerna ska pågå 23 

söndagar mellan den 12/5 tom den 13/10. RGF har svårigheter att bemanna 

alla sina 11 söndagar och vi kan eventuellt ta över några helger och därmed 

få större förtjänst. Ett planeringsmöte med RGF är bokat till den 14/4. 



Staffan, Tommy, och Lars J. kommer från Lions. Teckningslista för bemanning 

av Loppis läggs ut nu ut på hemsidan. 

b. LP informerade kort om de olika tankar som finns kring Julmarknaden. Det 

beslöts att vi inte ska ta ytterligare ansvar för att hålla ihop Julmarknaden. 

10. Projektkommittén/LCIF-koordinator: Ansökan om bidrag till föreningarna 

”Makalösa föräldrar” och ”Bufff” (Barn och Ungdom med Förälder eller 

Familjemedlem i Fängelse) Mötet avslog bidrag eftersom dessa föreningar själv 

samlar in pengar. 

a. LCIF påpekade att behovet för katastrofhjälp är stort i sydöstra Afrika 

b. Helsingborg Maraton går den 31/8. Vi är, som tidigare, ombädda at ta hand 

on vätskekontrollen vid Råå Hamn samt även några flaggvakter. 

Teckningslista kommer på Hemsidan 

 11. Inkomna skrivelser: Katrine Hansson har skickat tackbrev för uppvaktning på 

bemärkelsedagen.  

  Tackbrev även från LCIF för gåva på USD 485:- till humanitära projekt. 

12. Övriga frågor: Sigge föreslog att vi ska ha ett eget Loppisstånd på 

Bakluckeloppis. 

Nomineringskommittén söker en vLP, men har annars en ny styrelse på gång 

  Mötet avslutas. 

Ett tack till Klubbmästeriet för anordnande av god förplägnad! 

Och ett Stort tack till kvällens föredragshållare, Annika Anderberg-Bohman, som inledde 

kvällen med ett mycket intressant föredrag med vackra bilder om 

blomsterutsmyckningen i Helsingborg  

vid Protokollet /vLS Staffan i LS frånvaro     
   


