LIONS CLUB RÅÅ
PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 26 november 2018
Närvarande: Mats Henriksson, 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 noteras särskilt att Lions, som reducerar antalet Distrikt i Sverige utökar med en
ny nivå, nämligen Region. I vårt distrikt 3 stycken!!
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 = 14.541:AK-kassan = 126.279:Donationsmedel = 58.441:När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 66.879:- att
dela ut.

Kommittérapporter:
a) Medlemskommittén: Eftersom inget beslut fattades efter föregående rapport
från kommittén föreslår styrelsen efter lång diskussion om bl.a. supporterbegreppet att kommittén har ytterligare ett möte och därefter presenterar ett
beslutsförslag till månadsmötet i februari.
b)Klubbmästeri: 6/12 = Julfest. Troligen kan vårens månadsmöten ske på
Åbrädden.
c) Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:
Brainstorming kring föredrag och studiebesök pågår.

.

d) Aktivitetskommittén: Julmarknaden avlöpte väl och har ett preliminärt
Netto på c:a 35.000:-. Alla goda krafter tackas särskilt härmed inklusive COOP
som sponsrat mycket- se bilaga. Slutnettot på Loppis blev 73.356:-. Se bilaga!

Julmarknads-nettot kommer att öka tillgängliga medel för utdelning en del jmf.
med Kassaförvaltarens rapport. Det diskuterades framtida Julmarknad och
beslöts ge Heikki i uppdrag återkomma med utarbetat förslag kring ”Lions
julmarknad på Råå”(Lions driver och administrerar) och ge Hans-Ingvar i
uppdrag att ta fram utarbetat förslag på ”Ny Råå Julmarknad i fiske-hamnen”.
Beslut behöver fattas tidigt efter nyår.
e) Projektkommittén/LCIF-koordinator: Inga nya utdelningsförslag just
nu. Ramlösa södra tar tacksamt emot vårt tänkta ungdoms-stipendium och
återkommer snarast med namnförslag på stipendiat.

7.

Inkomna skrivelser:
• Tackbrev från SPF Råå/Ramlösa för vårt skänkta spelbord.
• Tackbrev från Mitr för vårt bidrag till Thailandsbarnen
• Tackbrev från Råå Jolleklubb för stödet.
• Tackbrev från Lions Club ”Be the Change” för vår gåva.

8.

Övriga frågor:
Inga.

9.

Mötets avslut: LP Thomas T avslutar dagens möte.

Samtliga styrelsedeltagare tackar Klubbmästare Leif med hustru Thuridur för jättegod mat
och dryck!!

/ Ulf S LS

