
  
 

LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Månadsmöte 9/5 2019. 
 
Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Lars Wingren, Mats Henriksson, Bernt 
Mattsson, Olle Fredholm, Lars Olsson, Tommy Lindahl, Lars Wallin, Jörgen Runesson, 
Ulf Swanstein, Staffan Jonasson och Thomas Thelin.  
 

LP Thomas öppnar mötet och hälsar alla, särskilt de tilltänkta nya 
medlemmarna: Eva Öhrn, Bibbi Brorsson Henriksson, Ingrid Wallin, 
Marianne och Per Ekelund samt Britt-Marie Blomquist hjärtligt välkomna.  

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

3. Från Distrikt och Zon: LP redovisade från DM i Åseda. Fullständigt 
protokoll finnes på vår hemsida och kortform finnes i styrelse-protokoll 
29/4. ZM blir Lördag 25/5. LS deltager. LP påpekade också att det finnes 
en bra sammanställning från Lions Forskningsfond på hemsidan.  

4. Från Kassaförvaltaren: Redovisas:                                
    AD-kassa             = 3.801:- 

    Donationsmedel = 58.441:- 

Aktivitetsmedel = 71.515:-  

Efter avräkning för reserverade medel och buffert finnes nu tillgängliga 

medel för Utdelning = 31.515:-. 

 5. Kommittérapporter:                                                                                        

• Medlems: 8 Nya medlemmar + 1 transfer från Lions 

Citadella/Landskrona på gång. Jättebra.  

. 

              6 st deltager vid invigningen den 8/6. Övriga kan inväljas i    

               samband med Sillabordets eftersits . 

• Klubbmästare: Nästa möte (Lörd. 8/6 – 19) blir på Trivas på Råå. Då 

inval mm... 



• Programkommitté /hemsida: Som ovan. Höstens program ej klart. 

Det beslöts att fr.o.m. nu ändras rubriken till denna punkt till 

ovanstående och fr.o.m. nästa möte får hemsidan en egen punkt.  

• Aktivitetskommittén: Planering för Loppisstart(12/5), Ankrace(18/5) 

och Sillabord(6/7) är helt under kontroll. Det påpekades att efter 

fjolårets fadäs med P-bot på såväl lastbil(scen) som kaffevagn skall 

tillstånd till uppställning av dessa inhämtas. Det uttalades en 

samfälld stor ELOGE till Tommy L för den jätteinsats han gjort för att 

få ordning och reda på lagret. Det beslöts dessutom att Tommy fick 

uppdrag att inköpa lagom stora lådor till våra gula tält så vi slipper ha 

dom i sopsäckar . 

• Projektkommittén/LCIF-koordinator: Förslag fanns att utdela 

15.000:- till LCIF och låta resten av årets utrymme överföras till nästa 

projektkommitté(2019-2020). Dessutom förslag att låta årets 

överskott från Ankracet gå till Lions Forskningsfond. Båda förslagen 

bifölls. 

 6. Inkomna skrivelser: Tackbrev från Lars Vallentin pga. vår uppvaktning till 

hans födelsedag. 

7. Övriga frågor:  

• Det finnes nu ett förslag till nästa års styrelse. Skickas ut med 

kallelsen till 8/6. Diskuterades hur inplacera de nya 

medlemmarna i kommittéer. Förslag kom att dessa får gå igenom 

sina intresse-områden med respektive fadder och den nya LP 

innan fördelning. 

Mötet avslutas. 

Ett tack till Klubbmästeriet för anordnande av god förplägnad! 

Och ett Stort tack till kvällens föredragshållare, Lars Lundberg, som 

inledde kvällen med en mycket intressant rundvisning i och 

information om Printagons verksamhet. 

 

Vid Protokollet Ulf / LS 


