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                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås Månadsmöte 5/12 2019 i RHSS klubblokal. 

 

Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Mats Henriksson, Bo Jönsson, Rosmarie 
Jönsson, Ingrid Wallin, Lars Wallin, Eva Öhrn, Berndt Mattsson, Hans-Ingvar Green, 
Staffan Jonasson, Olle Fredlund, Sigvard Enhammer, Lars Vallentin, Per Siversson, 
Jörgen Runesson, Staffan Jonasson, Per Ekelund, Ulf Swanstein, Bibbi Brorsson och 
Thomas Thelin 

 

1. LP Leif hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4. Från Distrikt och Zon. DG´s senaste månadsbrev var fylligt och informativt och 
utsänt till alla medlemmar. Finns också på hemsidan. LP Leif lyfte fram några saker; 
a/ att insamlingen till projektet De Glömda Barnen pågår till 30/6 2020, b/ att det 
behövs värdfamiljer till sommarens ungdomsläger i Löderup, c/ förslag om att 
distriktet ska vara indelat i 7 zoner, frågan under beredning, och d/ påminnelser om att 
förslag till nomineringar till GR och DR ska inlämnas senast 30/12 resp 31/1. 

ZO Lars-Åke Truedsson har inbjudit till Zonmöte lör 18/1 på Scandic Nord i 
Helsingborg. Leif och Bibbi avser att gå. 

5.  Kassaförvaltare Lars J rapporterade om ett mycket gott resultat från årets 
Julmarknad på Råå, ca 33 000 kr netto. Summan preliminär bl a pga att återbäringen 
från marknadsarrangörerna ännu ej inkommit. Årets marknad var välbesökt och det 
hade varit full aktivitet i Lions 4 stånd.  

Ekonomisk ställning per 5/12 2019: 

AD-kassan                                                                                  16 234 kr 

Donationsmedel                                                                         53 441 kr 

Aktivitetsmedel                                                                        205 401 kr 

Reserverade medel (drogfria 6.e klassare)                                 15 000 kr 

Hosanna  (inkomna medel från LC Höganäs)                            14 500 kr 

Förväntade räkningar                                                                    1 500 kr 
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Buffert                                                                                          25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                             149 401 kr 

6. Medlemskommittèn. Inget att rapportera. 

7. Klubbmästeri/Program. Bibbi presenterar förslaget att slå samman firandet av LC 
Råås 60-årsjubileum med våravslutningen den 4/6. Medlemmarna tyckte förslaget var 
bra och mötet beslöt att så skulle bli fallet. Planering för jubiléet pågår. 

8. Aktivitetskommittèn. Mats konstaterar att julmarknaden förlöpte väl. Lars W, som 
gick i tomtetåget efterlyste fler Lionsmedlemmar i tåget, vill ha bättre uppslutning 
nästa år. Nästa aktivitet blir Ankracet i maj månad, datum ej bestämt ännu.  

9. Projektkommittèn. Projektkatalogen har kommit. Berndt avser samla kommittén till 
ett första möte 12/12. 

10. Hemsidan. Inget att rapportera.   

11. Inkomna skrivelser. Inga. 

12. Övriga frågor. LP rapporterar att han och Kassaförvaltaren har överlämnat blommor 
till Ulf Jönsson för hans välvillighet att bistå Lions med diverse service under 
julmarknaden.  

Under middagen (se nedan) utdelade LP Leif Chevron-märke till Lion Berndt för ett 
35-årigt medlemskap, samt ett Chevronmärke till Lion Lars J för ett 10-årigt 
medlemskap.  

LS Thomas läste upp föregående IP Gudrun Yngvadottirs motiverande skrivelse till att 
ge LC Råå utmärkelsen ”Medlemstrivsel 2018-2019”. Sigge åtog sig att fästa 
utmärkelsen på klubbens standar. 

13. LP Leif tackar alla för ett snabbt genomfört möte och avslutar detsamma. 

 

Till kvällens Julfest, som hölls i RHSS utmärkta och trivsamma klubblokal, kom 33 Lions och 
partners. Efter inledande mingel med värmande glögg kom kvällens överraskning; ett 
Luciatåg med 9 elever från Rydebäcksskolan ackompanjerade av musikläraren Agneta 
Westman, som tillika sjöng några vackra julsånger. Stora applåder!  

Därefter hölls ett kort möte innan vi bänkade oss för att avnjuta en mycket god julbuffé från 
köket på Söderåsens Golfbana, nedsköljd med de traditionsenliga dryckerna. Hög stämning 
och trivsamt!   

Medlemmarna tackade Klubbmästeriet med Bibbi i spetsen för ett trevligt och väl genomfört 
arrangemang, samt ett särskilt tack till Britt-Marie S, som förmedlat underhållningen och 
maten! 

Slutligen önskade Presidenten alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År!  

 

Thomas Thelin, LS 


