LIONS CLUB RÅÅ
PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 27 augusti 2018
Närvarande: Mats Henriksson, Staffan Jonasson, Ulf Swanstein, Heikki Hansson, Thomas
Thelin, Lars Jarevång och Leif Frilund.
1.

LP Thomas T förklarar mötet öppnat.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll godkändes.

4.

Från distrikt och zon: Vi hänvisar som vanligt till hemsidan för fullständig info! Från
Distriktet kallelse till DM 6/10-18 i Hörby och kallelse till info om GDPR(EU
datadirektiv) samt DG´s nyhetsbrev juli -18. (Allt ligger på hemsidan).

5.

Rapport från Kassaförvaltaren:
a.
b.
c.
d.

6.

AD-kassan = 16.791:AK-kassan = 98.211:Donationsmedel = 58.441:När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 56.045:- att dela
ut.(Här finns en osäkerhet pga. BAT-kurs vid överföring till Thailand)

Kommittérapporter:
a) Medlemskommittén: Möte planerat i kommittén till den 26/9. Man tänker att
rekrytera personligt är bäst. Eventuellt blir det behov för särskilt info-möte för nya
medlemmar.
b) Klubbmästeri: Kick-off bliver i Råå gymnastikförenings stuga 30/8. Första
månadsmötet på Trivas på Råå 6/9. Funderingar kring bra lokal framöver, då Råå
Wärdshus ju stänger. Eventuellt ta emot erbjudandet från Åbrädden !?
c) Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR: Möte i kommittén är på gång. En
del tips ströddes under mötet. Sekr. fick i uppdrag att informera om inloggningen till
vår hemsida i samband med kallelse till månadsmöte.
d) Aktivitetskommittén: Hbg Marathon nu på lördag 1/9. Möte i kommittén på
gång. I första hand fundera kring kanel-bulle-dag i höst samt vår del i julmarknaden.
Höstens stora insamling är tänkt gynna De Glömda Barnen. Bemanning till loppisen
varit bra. TACK till ALLA!!
e) Projektkommittén/LCIF-koordinator: Klart att projektet med
Thailandsbarnen fortsätter(även om det blir i nytt projekt) och vi stödjer med det
belopp vi beslutat om under förra fiskalsåret. Styrelsen beslöt att vi skall stödja att
Hosanna blir projekt i projektkatalogen även i år. Möte i kommittén planeras.

7.

Inkomna skrivelser:
• Tackbrev från Lions forskningsfond för vårt bidrag med anledning av Karin
Wingrens högtidsdag samt tackbrev även för vårt bidrag( = behållningen från
Ankracet). Brev från Lions International med besked att insamlingarna i världen
med anledning av 100-års-jubileet gav 246 miljoner människor hjälpinsatser(målet
var 100 miljoner).Vi har fått ett tygmärke från LCIF med anledning av våra Melvin
Jones Fellow(Staffan Jonasson och Anders Bråvall). Anders Bråvall har själv också
skriftligt tackat för utmärkelsen.

8.

Övriga frågor:
• Mötesdatum fastställdes till:
a) Styrelsemöten: 24/9 ; 22/10; 26/11 ; 21/1 ; 25/2 ; 25/3 ; 29/4 ; 27/5. b)
Månadsmöten: 6/9 ; 4/10 ; 1/11 ; 6/12 ; 7/2 ; 7/3 ; 4/4 ; 9/5 ; 8/6 (obs Lördag).
• Mats H utsågs (i frånvaro av VPL) till ordf. i en nomineringskommitté för
framtagande av förslag till ny styrelse. Mats föreslår ytterligare två medlemmar till
månadsmötet 4/10. 4/10 skall framläggas Verksamhetsberättelse och Ekonomisk
redogörelse för året 2016/-17.
• LP Thomas berättade att han sörjt för att även avgående medlemmen Björn
Hedlund fått ett skriftligt tack för sina mångåriga insatser i LC Råå. Överlämnades
av LP med hustru personligt hemma hos Björn med en bukett till Björns hustru
Anita.

9.

Mötets avslut: LP Thomas T avslutar dagens möte.

Samtliga styrelsedeltagare tackar LP Thomas med hustru Karin för jättegod mat och dryck.

/ Ulf S LS

