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Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås Månadsmöte 3/10 2019. 

 

Närvarande: Lars Wingren, Lars Vallentin, Berndt Mattsson, Staffan Jonasson, Marianne Ekelund, 
Hans-Ingvar Green, Ingrid Wallin, Eva Öhrn, Heikki Hansson, Lars Olsson, Ulf Swanstein, Britt-
Marie Stendahl, Tommy Lindahl, Karin Thelin, Ulf Carlsson, Lars Wallin, Britt-Marie Blomquist, 
Mats Henriksson, Bibi Brorsson, Lars Jarevång, Leif Frilund, Olle Fredlund och Thomas Thelin. 

Innan mötet höll Leif  Schang ett mycket intressant föredrag, till vilket även make/maka/partner var 
inbjudna, om organisationen ”Missing People” och dess arbetssätt. Han avtackades med applåder, en 
gåva och deltagande i den efterföljande måltiden. 

 

1. LP förklarade mötet öppnat 
 

2. Utsänd dagordning godkändes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll från 12/9 godkändes med följande tillägg/ändringar:  
- Genom sekreterarens försummelse noterades inte att äldsta Lionsmedlemmen Sigvard 

Enhammer  (85 år den 22/7) gratulerades i efterhand på mötet. 
- Under punkten 5 ska den rätta lydelsen vara: Presidenten och Kassören har erhållit rätten 

att i förening teckna alla våra konton i Swedbank. 
 

4. Från Distrikt och Zon. 
- LP Leif meddelar att han åker till Distriktsmötet i Hässleholm 12/10. 
- Kallelse till Delzonmöte i delzon 16 har gått ut. Mötet äger rum på Scandic Nord, 

Helsingborg den lördag 19/10 mellan kl 10-12. Kallelsen finns på hemsidan. Anmälan 
via LS Thomas senast 14/10. 

- Lions Youth Camp Scania 2020 anordnas av Distrikt 101S veckorna 29-30 i Löderup. 
Värdfamiljer sökes under v 28 (4-11/7). Ersättning med 1000 kr per ungdom utgår. 
Mera info finns på hemsidan. 

- Utbildning för nuvarande/blivande tjänstemän i Lions genomförs i Södertälje 8-10/11. 
Mera information om denna finns på hemsidan. 

- Lista över nya adresser i den nya organisationen har upprättats. Se hemsidan. 
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Kassaförvaltaren rapporterar om en god ekonomi. 

-AD-kassan: 15 234 kr 
-Donationsmedel: 53 441 kr 
-Aktivitetsmedel 175 031 
-Reserverade medel: 
-Drogfria 6:e-klassare  15 000 kr 
-Fördelning loppis (RGF)  ca 15 000 kr  
-Buffert: 25 000 kr. 
 
Medel att dela ut exkl Donation: 117 231 kr 
 

5. Medlemskommittén.  
- Årets kommitté består av Staffan (ordf) H-I Green, Ulf Swanstein, Lars Wallin och 

Rosmarie Jönsson. Målsättningen för året är att de 9 nya medlemmarna ska trivas och 
stanna kvar och att inga äldre medlemmar ska lämna. Ordf avser att inom kort kalla till 
ett möte. 

- LP Leif informerar om att ett förslag till fördelning av samtliga medlemmar i funktioner 
och kommittéer har gjorts. Är utsänt. 

 
6. Klubbmästeri/ Program/ IR /PR.  

- Program för nästa möte klart, informeras om i kommande kallelse. Planering för 
Julfesten pågår. Kommer att äga rum i RHSS klubbhus. 
 

7. Aktivitetskommittén.   
- Julmarknaden på Råå 24/11. Det planeras för Lions del att genomföras med samma 4 
aktiviteter som i fjol, dvs. Chokladhjul, Varukorgslotteri, Kaffe o Glögg samt 
Korvgrillning. 32 arbetspass behöver bemannas mellan kl. 12-20, förutom vissa inköp, 
transporthjälp, tältresning och rivning (Gula tälten). Teckningslista utlagd på hemsidan!! 

 

8. Projektkommittén. Avvaktar hur Distriktet kommer att hantera projektkatalogen. 
 

 
9. Hemsidan.  Backup till Ulf C som webbmaster behövs. För att få en uppfattning om vad 

som krävs, gör Ulf en kort skriftlig beskrivning av det som en temporär ersättare behöver 
kunna. 
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10. Inkomna skrivelser. Inga. 
 

 
11. Övriga frågor. 

- Heikki meddelar att en bod levererats till LC Sofiero enl tidigare överenskommelse. 
- Han framför också ett stort tack från Sunny, som besökte oss under förra mötet. 
- Han informerar vidare att vår koordinator för ”Thailandsbarnen” ,Mitr, skriftligen 

meddelat att projektet kommer att upphöra. Mötet beslöt att ett tackbrev till Mitr ska 
skrivas. 

- Tommy L framför förslag om att en stor Lionsskylt ska införskaffas att hängas på 
grinden bredvid RGF´s skylt vid Loppisen. Tas till styrelsen. 

- Lars V, Loppisanvarig, framförde ett tack till medlemmarna Runesson, Lindahl och 
Thelin för att de med kort varsel bemannat en nyinsatt loppisdag 30/9. 

- Britt-Marie S rapporterade från ”gamla” Distrikt 101S avslutningsmöte. Ett trevligt och 
välbesökt möte och i fokus stod 11 korta rapporteringar från Lions Forskningsfonds 
stipendiater. Intressanta projekt och behjärtansvärda! Är utlagda på hemsidan. 

-  
12. LP Leif  tackar alla och avslutar mötet. 

 

Thomas Thelin, LS 

 

 

 

 


