LIONS CLUB RÅÅ
PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 25 februari 2019
Närvarande: Mats Henriksson, Ulf Swanstein, Heikki Hansson, Staffan Jonasson, Thomas
Thelin, Leif Frilund 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 direkt till alla medlemmar. Det
kommer mycket info. Vår internationella president Gudrun Yngvadottir är mycket
aktiv. Läs gärna styrelseprotokollen för där finns info som ej upprepas. Här nedan
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 =
9.445:AK-kassan =
118.024:Donationsmedel = 58.441:När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 63.106:- att
dela ut. LS meddelade att han tagit fram all info som vi behöver för att
framöver kunna säkra att nästa president och nästa klubbmästare också
kan, vid behov, hantera vårt konto i banken. Nya regler har tillkommit.
Kassören har löpande fullmakt så länge vi inte byter kassör.

Kommittérapporter:
a) Medlemskommittén: Många nya medlemmar på gång in. Trevligt. Styrelsen
diskuterade vad som nya medlemmar skall få och vi landade i att det
fortsättningsvis skall vara Lions-nål och välkomstpaket.
b)Klubbmästeri: Nästa månadsmöte (7/3) blir på Åbrädden, sannolikt ”enkel
förtäring”. Närpolischef Johan Mangbo kommer och pratar. I v. 8 avhölls 3
mycket uppskattade HLR-utbildningar för sammanlagt 27
medlemmar/respektive. Kursledaren blev vederbörligt fint avtackad. Framöver:
4/4, sannolikt Åbrädden med info om ”Kommunal Utsmyckning”; 9/5, sannolikt
studiebesök på Allers ”ny-gamla” tryckeri med förtäring och 8/6 i Råå
Gymnastikförenings stuga för säsongsavslutning, inval, avtackning, vaktskifte
och hedersbetygelse (Läs Melvin Jones). Detaljer i respektive kallelse.
c) Programkommittén/kultur/hemsida/IR-PR:

Se ovan under klubbmästeri. Vår ansvarige för hemsidan(Ulf C) har tagit fram
lite enkel statistik som inte visar någon stor trafik där men ändå tecken på att de
flesta medlemmarna tittar in där minst en gång per månad. Ulf C har också
föreslagit styrelsen att bilda ett redaktionsråd, ett uppdrag som styrelsen
bejakade och skickade med till nomineringskommittén.
d) Aktivitetskommittén: Baklucke-loppisen startar den 12/5. Ankrace ändrat
till lördag 18/5 och Sillabord lördag den 6/7.Ännu inget nytt framkommit om
julmarknaden. Det finns undringar kring om det går att arrangera när den nya
Hbg-expressen dragit igång !?.
e) Projektkommittén/LCIF-koordinator: Nytt förslag till utdelning av
23:000:-, som bejakas av styrelsen, bifogas detta protokoll för ev. beslut på
månadsmötet (7/3). Bifogar också projektkatalogen så alla kan se vad som döljer
sig bakom rubrikerna.
7.

8.

Inkomna skrivelser:
• Tackbrev från Lions Forskningsfond med anledning av våra jubilarer.
Övriga frågor:
Nomineringskommittén strävar på. Det går lite framåt.
Staffan bad Presidenten att ta upp utvärdering av Lions extensiva
annonskampanj på ex-vis DM.
Styrelsen uttryckte ett stort TACK till Olle Fredholm för insatsen bakom HLRutbildningarna!
Den nya Redovisningsblanketten för våra aktiviteter godkändes av styrelsen.
Bifogas för kännedom.
Styrelsen enades om att vi skänker 1000:- till Lions Forskningsfond för att
hedra Hasse Abrahamsson, som gått bort.
LS meddelade förhinder på månadsmötena 7/3 såväl som 4/4. Presidenten gör
enkla noteringar den 7/3 och LS skriver formellt protokoll efter dom. 4/4
tjänstgör v. sekr. Staffan.

9.

Mötets avslut: LP Thomas T avslutar dagens möte.

Samtliga styrelsedeltagare tackar Ulf med hustru Mette för jättegod mat och dryck!!

/ Ulf S /LS

