LIONS CLUB RÅÅ
PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 27 maj 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: Ulf deltog i Zonmötet 25/5. Av våra fem klubbar i zonen(som
snart bliver delzon 16 i zon1) var 4 representerade(Höganäs frånvarande). Protokoll
kommer och kommer finnas på hemsidan. Huvud-delen av dagen var en fin
föredragning från vårt stödprojekt(Ögonsjukhuset i Kolandoto/Tanzania) av Ögon
sjuksköterska Lotta Stoltz(läs mer på hemsidan involvaid.com). Fullständigt protokoll
från senaste DM finns på vår hemsida.
5. Rapport från Kassaförvaltaren:
a.
b.
c.
d.

6.

AD-kassan = 3.801:-(beräknas räcka)
AK-kassan = 90.641:Donationsmedel = 58.441:När buffert och reserverade medel dras av finns just nu = 45.641:- att
dela ut.
Kassaförvaltaren är bortrest några veckor i juni, men alla loppisansvariga
har fått växelkassor i förväg.

Kommittérapporter:
a) Medlemskommittén: 9 nya medlemmar i år inväljes 8/6. 6 deltager då,
övriga får genomföra ceremoni senare. 8/6 sker även Melvin Jones utdelning.
b)Klubbmästeri: Nästa månadsmöte 8/6 blir på Trivas på Råå. Separat kallelse
är utskickad.
c) Programkommittén:
Höstens möten blir: 12/9 ; 3/10 ; 7/11 ; 5/12. Program för 12/9 är klart. Det blir
ett föredrag av en av våra Thailands-elever, som nu bor i USA!

d) Hemsidan: Behövs förnyas och aktualiseras. Ett uppdrag för den tilltänkta
referensgruppen för hemsidan.

e) Aktivitetskommittén: Baklucke-loppisen har startat. Anmälningslistan
på hemsidan behöver fyllas på !!(särskilt 14/7 o 28/7).
Ankracet avlöpte fint.
Sillabord lördag den 6/7.
Hbg Marathon 31/8. Vi har gemensam anmälan via Heikki som tidigare.
Ev. nytt förslag kring julmarknaden finnes ännu ej färdigberett. Kommer till
månadsmöte när dylikt finnes. Allmän spåning skedde.
f) Projektkommittén/LCIF-koordinator: Beslöts att nettot = 24.000:- från
Ankracet skulle skänkas till Lions Forskningsfond enligt tidigare beslut.

7.

8.

Inkomna skrivelser:
• Tackbrev från Lions Forskningsfond och muntligt tack från Leif
Frilund med anledning av vår uppvaktning av honom.
Övriga frågor:
Nomineringskommitténs förslag utsänt inför månadsmötet 8/6. Styrelsen
föreslår att de icke placerade medlemmarna efterhand placeras in i lämpliga
kommittéer efter diskussion med vederbörande ledd av fadder(för de nya) och
LP. Styrelsen föreslår att avgiften för 2019/2020 blir oförändrad på 1.000:-.
Styrelsen godkände med några ändringar Staffans Checklista för loppisen.
Styrelsen beslöt Kick Off den 29/8 och styrelsemöten: 26/8 ; 23/9 ; 28/10 ;
25/11.
Styrelsen beslöt föreslå medlemsmötet besluta att kommande President
och Kassör var för sig tecknar klubbens konto, samt att klubbmästaren
tecknar klubbmästarkontot(Bg 840-6738 och därtill knutet konto 82149,944 719 579-4) och vice klubbmästaren kan se på detta konto.

9.

Mötets avslut:

LP Thomas T avslutar, under ömsesidiga hedersbetygelser inom styrelsen för alla våra
insatser under det gångna fiskalsåret inklusive ett tack till LS och Projektkommitténs
ordf.(som båda slutar i styrelsen), dagens möte.
Samtliga styrelseledamöter tackar Thomas T med hustru Karin för jättegod mat
och dryck!!!
Vid protokollet Ulf S/LS

