
  

LIONS CLUB RÅÅ 

PROTOKOLL 

Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 29 april 2019 

Närvarande: Ulf Swanstein, Staffan Jonasson, Thomas Thelin, Leif Frilund, Heikki Hansson, 
Mats Henriksson och Lars Jarevång. 
                         

1. LP Thomas T förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

4. Från distrikt och zon: DM i Åseda var enligt rapport från Heikki och Thomas 
trevligt och välorganiserat. Nu är det beslutat om ny organisation så att 101-S 
framöver = 3 Zoner och delzoner därinom. Vår delzon är fortsättningsvis 16(= delzon 
16 inom zon 1). Innebär att det framöver blir delZO och v. delZO. Nästa fiskalsår tar 
Lars-Göran Truedson(LC Sofiero) över som delZO för delzon 16. Ny DG blir Bengt 
Persson, LC Alvesta och ZO i zon 1 blir C-G Olofsson i LC Löddeköpinge. Ulf C 
blev vald till revisor. DM2 blir i Hässleholm Lö 12/10. Ungdosmläger 2020 i 
Löderup. Lions vädjar om värdfamiljer. Ej beslutat huruvida Handboken skall 
komma i pappersformat, men om så blir har vi beställt 15 st. 

 

 Vi hänvisar i övrigt som vanligt till hemsidan för fullständig info! Där ligger allt 
utskick från Lions som inte går direkt till alla medlemmar.  
 

5.5.5.5. Rapport från Kassaförvaltaren: 
 

a. AD-kassan = 4.110:- 
b. AK-kassan = 73.719:- 
c. Donationsmedel = 58.441:- 
d. När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 33.719:- att 

dela ut.  
 

6. Kommittérapporter: 
a) Medlemskommittén: Just nu är det säkrat 8 stycken nya medlemmar, som 
skall inväljas i Juni. 

 
 b)Klubbmästeri: Nästa månadsmöte 9/5, blir studiebesök på Allers ”ny-gamla” 
tryckeri med förtäring och 8/6 i Råå Gymnastikförenings stuga(ev. skulle kunna 
bli på f.d. Råå W – numera Kajgatan1) 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.  
Anmälningslistan på hemsidan behöver fyllas på !.  
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 har gemensam anmälan via Heikki som tidigare. 
  
Huvudsakligen kontroll på Ankracet – vb engageras mer arbetskraft under 
månadsmötet 9/5. 
 
 

  e)    Projektkommittén/LCIF-koordinator: Förslag att resultatnetto från 
   Ankracet går till Lions Forskningsfond. Förslaget tas med till månadsmötet 9/5 

 
 

 
7. Inkomna skrivelser:  

• Tackbrev från Lars Vallentin med anledning av vår uppvaktning.. 
 
 

 
 

8.          Övriga frågor:  

  Nomineringskommittén i princip klara. Förslag kan nog presenteras på 
månadsmötet 9/5. 

   

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

 
     Samtliga styrelseledamöter tackar Staffan J med hustru Agneta för jättegod mat och 
dryck!! 
 

 / Ulf S /LS 
 
      
 

 
 


