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LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Månadsmöte 8/6 2019. 
 
Närvarande: Leif Frilund, Mats Henriksson, Tommy Lindahl, Lars Wallin, Ulf Swanstein, 

Staffan Jonasson, Heikki Hansson, Hans-Ingvar Green, Sigge Enhammer, Claes Rube, 

Lars Vallentin, Per Siversson och Thomas Thelin.  

 
LP Thomas öppnar mötet och hälsar välkomna.  

 

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

3. Från Distrikt och Zon: Hänvisas till föregående styrelse- och 

månadsmötes-protokoll samt fullständiga protokoll från DM o ZM på vår 

hemsida.  
4. Från Kassaförvaltaren: Redovisas:                                

    AD-kassa             = 3.801:- 

    Donationsmedel = 58.441:- 

Aktivitetsmedel = 76.641:-  

Efter avräkning för reserverade medel(10.000:- till Hosanna från andra 

klubbar) och buffert(25.000:-) finnes nu tillgängliga medel för Utdelning = 

41.641:-. 

 5. Kommittérapporter:                                                                                        

• Medlems: 8 Nya medlemmar + 1 transfer från Lions 

Citadella/Landskrona. Ikväll kommer 4 nya medlemmar intagas. 

Resterande 4 planeras intagas vid första mötet i september. Ang. 

transfer sker det vid tid som passar vederbörande. 

• Klubbmästare: Mötena i höst blir på Kajgatan 1(12/9 ; 3/10 ; 7/11 

och 5/12). Vi beslöt att antaga förslaget om endast Varmrätt till 

mötena (kostnad med enbart vatten och kaffe runt 200:-). Beslöts 

under kvällen att klubbkassans rest skulle finansiera festligt bubbel 

till intagningsceremonin. 
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• Programkommitté /hemsida: Det har beslutats att hemsidan får en 

egen punkt, men då inget fanns att rapportera ikväll sker 

förändringen vid höstens första möte den 12/9 då är även 

programmet klart. Det blir föredrag av en av våra Thailandsbarn som 

är på besök från USA då hos Heikki och Katrin. Beslöts att även 

respektive skulle inbjudas till detta månadsmöte.  

• Aktivitetskommittén: Loppisen rullar på bra och ger bra intäkter. 

Finns en lucka i bemanningen(= ansvarig bl.a.) den 28/7. Fyll gärna 

den! Påpekades att Ankracet bör införskaffa bättre barnpriser till 

nästa år. Sillabordet under full kontroll. 

• Projektkommittén/LCIF-koordinator: Inga nya förslag på medel att 

utdela nu utan nästa fiskalsårs kommitté får ett startkapital. En 

sammanställning över gångna årets stödinsatser bifogas. 

 6. Inkomna skrivelser: Inga 

7. Övriga frågor:  

• Det utskickade förslaget till ny styrelse och vissa funktionärer 

bifölls enhälligt i sin helhet, vilket innebär att ny President är Leif 

Frilund(490517-0017), Ny Klubbmästare är Bibbi Brorsson 

Henriksson(440227-3983), Kassör är fortsatt från föregående 

fiskalsår Lars Jarevång(470426-4011) och Lars Wingren(411025-

4218) fortsatt vice klubbmästare. Lista bifogas detta protokoll. 

• Det beslöts också att Presidenten och Kassören var för sig skall teckna 

alla våra konton i Swedbank.  

 

• Det beslöts att klubbmästaren skall kunna teckna vårt konto anslutet till 

Bg840-6738. Samma konto skall vice klubbmästaren kunna läsa i, men 

ej ha behörighet till transaktioner. 

•  Det beslöts att avgiften för fiskalsåret 2019/2020 skall vara 1.000:- 

• Det beslöts att ansvaret för att inplacera ej inplacerade medlemmar i 

kommittéerna åvilar presidenten i samråd med vederbörande och där 

det gäller ny medlem, dennes fadder. 
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• Pågående president Leif Frilund meddelade att han avser arrangera 

Kick-off den 29/8 och avhålla styrelsemöten: 26/8, 23/9, 28/10 och 

25/11. 

• Här ankom de 13 respektive till de närvarande medlemmarna samt 

blivande medlem Britt-Marie Blomquist och supporter Lena Armtoft. 

Då skålades i Cava och det bildades en mindre fanborg av Lions Club-

flagga och Svenska flaggan(Sigge E och Ulf S). Mot denna bakgrund 

intogs följande nya medlemmar på ett högtidligt sätt: Bibbi Brorsson 

Henriksson ; Karin Thelin ; Ingrid Wallin och Britt-Marie Blomquist och 

hälsades alla välkomna med nålar och blommor. Efter detta 

överräcktes Melvin Jones utmärkelsen till Lars Wallin som tjänat 

klubben väl under många år. Avgående styrelseledamöter Heikki 

Hansson och Ulf Swanstein avtackades med blombuketter vardera. 

Senare under kvällen tackade avgående president Thomas T för sig och 

överlämnade klubba och presidentnål till den nyvalde presidenten Leif 

Frilund, som i sin tur tackade Thomas och förärade honom en Past-

President nål! 

• Mötet avslutades sålunda. 

• Men aftonen innehöll även en tre-rätters meny och självvalda drycker 

därtill. Mycket gott. Underhållning i form av visor med gitarr-

akompanjemang(Leif) och finurlig quiz hade avgående klubbmästaren 

med hustru arrangerat väl. 

Ett mycket stort tack till Klubbmästeriet för arrangerande av fin afton i 

samarbete med trivas på Råå.! 

Vid Protokollet:   Vidimeras: Thomas Thelin 

Ulf Swanstein   Avgående President 

 

 

Justeras: Staffan Jonasson Medlemkommittén ordf. 


