
 

Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås Månadsmöte 12/9 2019. 

Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Jörgen Runesson, Bo Jönsson, Lars Wingren, 
Karin Thelin, Rosmarie Jönsson, Marianne Ekelund, Berndt Mattsson, Britt-Marie 
Stendahl, Ulf Carlsson, Sigvard Enhammer, Lars Wallin, Per Ekelund, Mats Henriksson 
Tommy Lindahl, Ulf Swanstein, Hans-Ingvar Green, Lars Vallentin, Bibbi Brorsson, Ingrid 
Wallin och Thomas Thelin. 

1. LP Leif Frilund förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkändes med ett tillägg under punkten 5. ”Beviljande av 
ansvarsfrihet för kassör och styrelse räkenskapsåret 2018-2019”. 

 
 

3. Föregående mötesprotokoll från den 8/6 -19 godkändes. 
 

4. Distrikt och Zon. Inbjudan till Distriktsmötet i ”nya” 101 S, som äger rum i 
Hässleholm 12/10. Mera info hittas på hemsidan. Anmälan via LS Thomas 
senast 26/9. Ulf C har anmält att han åker.  
 Lions handbok finns nu att beställa á 75 kr/st. Föreslogs att inköpa 
exemplar till styrelse och kommittèansvariga. Till nästa styrelsemöte. 
 

5. A.  Kassaförvaltaren rapporterar en god ekonomi: 
 
AD--kassan                                                    16 374 kr 
 
-Donationsmedel                                          53 441 kr 
 
-Aktivitetsmedel                                           160 307 kr 
 
-Reserverade medel                                               0 kr 
 
-Förväntade räkningar                                            0 kr 
 
-Buffert                                                              25 000 kr 
 
- Medel att dela ut exkl Donation               135 307 kr  



- Presidenten och Kassören har erhållit rätten att i förening teckna alla 
våra konton i Swedbank . Gäller innevarande fiskalår. 

- Samtliga medlemmar, så när som en, har erlagt årets medlemsavgift. 
Påminnelser har gjorts. 

B. Revisionsberättelse, resultaträkningar och balansräkning har gått ut till 
samtliga medlemmar via mejl. Även utlagda på Hemsidan. 

Mötet beslöt att bevilja ansvarsfrihet för kassör och styrelse för föregående 
fiskalår i enligt revisorernas tillstyrkan.  

6. Medlemskommittén. Inget att rapportera. 

 

7. Klubbmästeri/Programkommitté. Bibbi informerar om att på oktobermötet 
kommer Leif Chang från Missing People att berätta om verksamheten. 
Medlemmars respektive kommer att inbjudas att åhöra föredraget. Eva 
rapporterar att till novembermötet planeras ett föredrag av Bengt Persson, 
som är mycket berest, särskilt till något ovanliga platser. 

 
 

8. Aktivitetskommittén. Mats informerar om ett möte med projektgruppen för 
Råå Julmarknad, Innevarande år är projektgruppens sista, därefter är 
Julmarknadens öde oklart. Den tidigare debatterade frågan om LC Råå 
ska ta sig an en aktiv roll i Julmarknadens fortlevnad diskuterades kort. 
Detta är en fråga för beredning i Aktivitetskommittén, som f ö påbörjat 
planeringen av Lions aktiviteter under årets Julmarknad. 
 

9. Projektkommittén. Berndt önskar fortsätta sitt arbete mot droger riktade till 
sjätteklassare, främst på Högastensskolan. Han önskar att samma belopp 
som tidigare år,15 000 kr, reserveras för arbetet. Mötet biföll detta. 

 
 

10. Hemsidan. Flera medlemmar rapporterar problem med inloggning. Ulf C 
får i uppdrag att åtgärda problemet. 
 

11. Inkomna skrivelser. Inga. 
 

12. Övriga frågor. 
-  Jörgen befarar att den nya projektkatalogen inte kommer att uppta 

Hosannaprojektet. Han planerar därför att tillskriva samtliga 
Lionsklubbar, som tidigare stött projektet och vädja om fortsatt stöd. 
Mötet var positiva till detta. Han föreslogs dock att i första hand 
kontakta DG i nya distrikt 101 S och framlägga ärendet med syftet att 
projektet kommer med i katalogen. 

-  



- Sigvard framför att Lionsflaggan bör hissas Under Världslionsdagen 8/10. 
Lars Wallin åtar sig detta. Vidare önskar han inköpa 10 st nya standar-
stänger med tanke på kommande medlemsrekrytering. Godkändes. 

-  
- Lars J framför en vädjan till medlemmarna om att bemanna 1 – 2 

vakanta pass på Bakluckeloppisen 6/10.  
-   

13. LP Leif tackar medlemmarna och avslutar mötet. 

Kvällens möte hölls på Kajg 1, f d Råå Wärdshus, och inleddes med ett föredrag, följt 
av intagningsceremoni och därefter gemensam måltid. Medlemmars moatjéer var 
inbjudna till denna del.  

Inbjuden föredragshållare var ett av ”Thailandsbarnen”, från ett projekt som LC Råå 
stött under många år. Hon är nu 32 år gammal, med smeknamnet ”Sunny”, bosatt i 
Chicago sedan flera år, chef för flera sushibarer och nu på besök i Sverige hos 
Katrine och Heikki, som haft personlig kontakt med Sunny sedan hon var barn. Med 
hjälp av Heikkis och Katrines bildspel berättade hon om sig själv och om vad stödet 
från Lions betytt för henne. Intressant och uppskattat! 

Efter en god måltid hölls en intagningsceremoni under fanor för de fyra nya 
Lionsmedlemmarna Eva Öhrn, Rosmarie Jönsson, Marianne Ekelund och Per Ekelund. 
De hälsades mycket välkomna till LC Råå och erhöll intagningspaket, Lionsnål och 
en blombukett. Den högtidliga ceremonin förrättades av Lars Wallin och LP Leif. 

Ytterligare en ny medlem hälsades mycket välkommen med blommor. 
Lionsmedlemmen Britt-Marie Stendahl har i år transfererats från Lions Club Citadella i 
Landkrona. 

Slutligen utdelades ett Chevron-märke till Bo Jönsson för ett 10-årigt medlemskap i 
Lions. 

Thomas Thelin 

LS 

 

 
 


