LIONS CLUB RÅÅ
PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 24 september 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!
Det framgår där att Distriktet nu inbjuder alla Lions till DM(6/10 i Hörby) och tar ej
betalt. Sista anmälningsdag = 1/10.
Här gives viktig info om man önskar logga in på distriktets hemsida:
Inloggningsnamn = 101s / lösenord = janne
5. Rapport från Kassaförvaltaren:
a.
b.
c.
d.

6.

AD-kassan = 16.791:AK-kassan = 112.287:Donationsmedel = 58.441:När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 72.287:- att
dela ut.(Här finns en osäkerhet pga. BAT-kurs vid överföring av
reserverade medel till Thailand)
Pga. ett missförstånd har 15.000:- redan utbetalts till Hosanna, men
frysts där i avvaktan på korrekt beslut på månadsmöte efter ev.
förslag från projektkommittén.

Kommittérapporter:
a) Medlemskommittén: Möte planerat i kommittén till den 26/9. Man vill då
också behandla frågan om flera medlemskategorier och frågan om supporters.
Ev. förslag kommer till månadsmöte för beslut.
b)Klubbmästeri: Kommande möten: 4/10 Föredrag om ”Kaffe” ; 1/11 Föredrag
om ”Det hoppande Hjärtat” / Olle Fredholm ; 6/12 = Julfest. Lokaler och övriga
detaljer kommer i resp. kallelse.
c) Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:
Se ovan. + att arbete pågår kring program för våren. Staffan rapporterar in
uppdaterad text till hemsidan.

.

d) Aktivitetskommittén: Möte planerat till 26/9. Förslag om vårt deltagande i
julmarknaden på Råå lägges till månadsmötet 4/10.
e) Projektkommittén/LCIF-koordinator: Möte planeras till efter DM då
projektkatalogen blir klar. Man förväntar kunna lägga förslag till månadsmötet i
november (1/11).

7.

Inkomna skrivelser:
• Tommy Lindahl har lagt förslag om att inköpa ny s.k. ”strandraggare”.
De gamla är mycket slitna! Styrelsen är positiv och kommer att inhämta
månadsmötets synpunkter.
• Råå Museum har sålt slut en kartong av Råå-boken och kassören har
fakturerat vår kommission och museet har fått en ny låda Råå-böcker.
• Brev från zonen om ev. sponsring av Cykel att ta ut gamla i friska
luften med (se HD-reportage). Heikki och Thomas åker på ZM och
inhämtar mer info inför ev. beslut.

8.

Övriga frågor:
Heikki rapporterar at han ”räddat” vårt Charterbrev och mötesklocka från Råå
Wärdshus. Staffan tar nästa styrelsemöte som inte hade någon värd. På
månadsmötet 4/10 planeras verksamhetsberättelsen för 2017/-18 att behandlas.
Utsändes med kallelsen. Ev. även ekonomisk rapport och revisorsrapport.
Efterlyses av Kassör och LP.

9.

Mötets avslut: LP Thomas T avslutar dagens möte.

Samtliga styrelsedeltagare tackar PLP Heikki med hustru Katrin för jättegod mat och
dryck.
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