
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 25 mars 2019 

Närvarande: Ulf Swanstein, 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: Till DM i Åseda åker LP Thomas och PLP Heikki. Vi har tre 
platser så ytterligare en medlem kan åka. Anmälan till LS Ulf. Vi hänvisar i övrigt 
som vanligt till hemsidan för fullständig info! Där ligger allt utskick från Lions som 
inte går direkt till alla medlemmar. Här nedan gives viktig info om man önskar logga 
in på distriktets hemsida: Inloggningsnamn = 101s     /  lösenord = janne  

 
5.5.5.5. Rapport från Kassaförvaltaren: 

 
a. AD-kassan = 9.445:- 
b. AK-kassan = 75.986:- 
c. Donationsmedel = 58.441:- 
d. När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 35.986:- att 

dela ut.  
 

6. Kommittérapporter: 
a) Medlemskommittén: Många nya medlemmar på gång in. Verkar bli 10 st. 
som skall inväljas i Juni. 

 
 b)Klubbmästeri: Nästa månadsmöte (4/4) blir på Åbrädden, kallelse har gått ut, 
men klubb-mästeriet tycker anmälningarna är glesa så LS lovar skicka 
påminnelse. 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 klubb-mästeri.  

 
d)  Aktivitetskommittén: Baklucke-loppisen startar den 12/5.  Anmälningslista 
kommer på hemsidan inom kort. Ankrace, lördag 18/5. Anmälningslista finnes 
på hemsidan. Sillabord lördag den 6/7.Ev. nytt förslag kring julmarknaden finnes 
ännu ej färdigberett. Kommer till månadsmöte när dylikt finnes. Hbg Marathon 
31/8. Vi skall ha gemensam anmälan som tidigare. Info kommer. 
 



e)    Projektkommittén/LCIF-koordinator: Inget nytt förslag, men Heikki 
efterfrågar ställningstagande och styrelsen upprepar tidigare beslut att: 
Vi skänker ej till enskilda. Vi skänker ej till Föreningar (motsv.) som själva 
samlar in pengar. Angående en förening BUFFF ser styrelsen att ett stöd kunde 
vara OK. Vi avvaktar konkret förslag innan slutligt ställningstagande. 

 
 

7. Inkomna skrivelser:  
• Tackbrev från Katrin med anledning av vår uppvaktning.. 

 
 

8 .          Övriga frågor:  

  Nomineringskommittén strävar på. Förslag kan nog presenteras senast 
månadsmöte 9/5. 

 

9.           Mötets avslut: LP Thomas T avslutar dagens möte. 

 
     Samtliga styrelseledamöter tackar Lars J med hustru Kerstin för jättegod mat och dryck!! 
 

 / Ulf S /LS 
 
      
 

 
 


