LIONS CLUB RÅÅ
PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 21 januari 2019
Närvarande: Mats Henriksson, Ulf Swanstein, Heikki Hansson, Staffan Jonasson, Thomas
Thelin och Lars Jarevång.
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!
Där ligger allt utskick från Lions som inte går till alla medlemmar. Distriktsmötet den
27/4 kommer att vara i Åseda(norr om Växjö) och Riksmötet 30/5 – 2/6 i Västerås.
Zonmöte - redan nu på lördag (26/1). Heikki går. 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 = 119.897:Donationsmedel = 58.441:När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 65.987:- att
dela ut.
Nu har vi även QR-koder för Swish. Slutresultat för julmarknaden
blev + 33.463:-. Till detta protokoll bifogas noteringar från möte
mellan styrelsen och revisorerna(12/12 – 18) för kännedom och
godkännande.

Kommittérapporter:
a) Medlemskommittén: Har haft möte 15/1 -19. Noteringar bifogas detta
protokoll. Särskilt brev till respektive går ut med kallelsen till månadsmötet.
Dessutom bifogas förslag kring supporters för kännedom och godkännande.
b)Klubbmästeri: Nästa månadsmöte (7/2) blir på Åbrädden. Staffan och
Agneta Jonasson berättar om safari i Afrika. I februari(v 8)blir det utbildning i
HLR. Vi bestämde att Instruktören skall få en fin gåva. På månadsmötet i mars
(7/3) får vi information av Närpolischef Johan Mangbo.
c) Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:
Se ovan. Brainstorming kring ytterligare föredrag och studiebesök pågår.

.

d) Aktivitetskommittén: Just nu lite lågsäsong till baklucke-loppisen startar
den 12/5. Ankrace planerat till lördag 25/5 och Sillabord lördag den 6/7. Heikki
kommer på månadsmötet gå igenom lite tankar kring en ev. framtid för
Julmarknaden.
e) Projektkommittén/LCIF-koordinator: Arbete med nya förslag till
utdelning pågår. LCIF uppmärksammas för snabba och fina insatser i samband
med katastrofer.
7.

8.

Inkomna skrivelser:
• Tackbrev från Lions Forskningsfond med anledning av våra jubilarer.
• Tackbrev från Ögonsjukhuset i Kolandoto med hälsningar via vår
kontakt ögonsjuksköterska Lotta Stoltz.
Övriga frågor:
Nomineringskommittén strävar på. Svårt och tungt !!

9.

Mötets avslut: LP Thomas T avslutar dagens möte.

Samtliga styrelsedeltagare tackar Mats med hustru Bibbi för jättegod mat och dryck!!

/ Ulf S /LS

