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Lions Club Råå 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 30/10 2019. 

 

Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Berndt Mattsson, Bibbi Brorsson, Mats   

  Henriksson, Staffan Jonasson och Thomas Thelin. 

Plats: Hos Staffan 

 

1. LP Leif öppnar mötet. 

 

2. Utsänd dagordning godkändes 

 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

4. Distrikt och Zon. 
 –  Distriktsmötet i Hässleholm 12/10. Leif och Jörgen deltog från klubben. Bland 

tagna beslut noteras att den nyligen beslutade organisationen med 3 zoner och 

underliggande delzoner revs upp. Organisationen med Zoner och Zonordförande 

återinfördes. Jörgen fick tillfälle att på mötet presentera Hosanna-projektet, som nu är 

presenterat i Distriktets katalog avseende klubbarnas egna projekt. 

  

Projekt- och bidragskataloger samt protokoll från Distriktsmötet har skickats ut till 

samtliga Lionsmedlemmar samt finns på hemsidan. 

 

- Zonmötet 19/10 på Hotell Scandic Nord i Helsingborg. Ulf S, Heikki, och Thomas 

var närvarande. Protokoll från mötet inlagt på hemsidan.  

 

5. Kassaförvaltaren meddelar att samtliga medlemmar har betalt medlemsavgiften. Vår 

ekonomi per 30/10 är god: 

 

    Tillgångar konton: 

          - AD-kassan                                                              16 234 kr 

          - Donationsmedel                                                     53 441 kr 

          - Aktivitetsmedel                                                    175 634 kr 
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    Uppbundna medel: 

- Reserverade för drogfria 6:e-klassare                           15 000 kr 

- Fördelning loppismedel till RGF                             ca 18 000 kr 

- Förväntade räkningar                                                    1 800 kr 

- Buffert                                                                         25 000 kr 

 

MEDEL ATT DELA UT EXKL DONATION          115 834 KR 

 

6. Medlemskommittén. Staffan rapporterade från möte med kommittén. Viktigt med 

trivsel i klubben för att behålla gamla och nya medlemmar. Faddrarnas roll viktig. 

Ingen aktiv rekrytering pågår men 4 personer har anmält visst intresse. 

 

Medlemsmatrikeln har uppdaterats och är inlagd på hemsidan. Samtliga medlemmar 

ombedes att kontrollera att uppgifterna stämmer. Ev ändringar anmäles till 

sekreteraren. Anvisningar för att logga in och hitta matrikeln skickas till samtliga via 

mejl separat. 

 

7.  Klubbmästeri/Program. Programmet för månadsmötet 7/11 har gått ut med 

kallelsen. Lokal för Julfesten 5/12 ordnad, den blir på RHSS klubblokal. Planering för 

LC Råås 60-årsjubileum torsdagen 6/3 -20 har börjat.  

     8.   Aktivitetskommittén. Planeringen är klar för Julmarknaden 24/11. Några luckor finns                        

dock fortfarande vad gäller bemanning av vissa pass. Ni som inte är uppsatta - kontakta Mats 

direkt! Tas också upp på mötet 7/11.        

9. Projektkommittén. Projektkatalogen nyss anlänt. Berndt planerar samla kommittén till 

möte. 

10. Nomineringskommittén. Förslag till nästa års styrelse bör vara klart till 

nomineringssammanträdet i februari. Möte under november planeras.  

11. Hemsidan. Finns behov av viss revision. Thomas kontaktar Ulf C för att få till ett möte. 

12. Inkomna skrivelser. Inga. 

13. Övriga frågor. Inga. 

14. LP Leif tackar alla för ett bra möte och avslutar detsamma. 

 

Styrelsen framför ett Stort Tack till Staffan och Agneta för god och värmande mat och 

dryck i denna höstens tid! 

 

LS Thomas 


