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Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås Månadsmöte Torsdagen 6/2 2020 på Kajgatan 
1, Råå. 

 

Närvarande: Leif Frilund, Mats Henriksson, Bo Jönsson, Rosmarie Jönsson, Eva Öhrn, 
Berndt Mattsson, Hans-Ingvar Green, Staffan Jonasson, Olle Fredlund, Lars Vallentin,  
Jörgen Runesson, Per Ekelund, Ulf Swanstein, Bibbi Brorsson, Marianne Ekelund, Lars 
Olsson, Ulf Carlsson, Britt-Marie Stendahl, Britt-Marie Blomquist, Karin Thelin och 
Thomas Thelin 

 

1. LP Leif hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4. Från Distrikt och Zon. LP rapporterade från zonmötet 18/1. Medlemstappet i 
Distriktet har bromsat in och under januari har medlemstalet i distriktet ökat och är 
åter över 2600. Ett nytt förslag till zonindelning presenterades. LC Råå förslås ingå 
som en av 17 klubbar i zon 2. Se vidare protokoll från zon och DG´s månadsbrev på 
hemsidan. 

5.  Kassaförvaltare Lars J är på resa men har inkommit med följande aktuella siffror 
för LC Råå:  

Ekonomisk ställning per 2020-02-06: 

AD-kassan                                                                                    9 385 kr 

Donationsmedel                                                                          53 441 kr 

Aktivitetsmedel                                                                         238 466 kr 

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

Hosanna  ( inkl bidrag från andra LC)                                        48 500 kr 

Förväntade räkningar                                                                  1 500 kr 

Buffert                                                                                        25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                           148 466 kr 
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6. Medlemskommittèn. Staffan informerar om att en person är mycket intresserad av 
medlemskap. Han återkommer. 

7. Leif informerar om att Tommy Arro begärt utträde ur klubben. Tommy har varit 
medlem i 15 år och LP Leif avser personligen besöka Tommy 7/2 och överlämna ett 
Chevron-märke för de 15 gångna åren. 

8. Klubbmästeri/Program. Vårens planering är klar. Eva informerar om att till nästa 
möte 5/3 kommer Rolf Hamark och berättar om jorden-runt-seglaren Kurt Björklund 
och visar film.  

9. Aktivitetskommittèn. Mats informerar om att aktivitetskommittén håller möte 7/2. 
Ankracet planeras gå av stapeln 24/5. 

Sillabordet beslöts äga rum lördagen 27/6. Datum ändrad pga kollision med 
finalmatcher i fotbolls-EM. Sillabordsgeneral Jörgen efterlyser en person som är villig 
att hantera förköpen på nätet under ca 6 veckors tid innan 27/6. Marianne tar på sig 
uppdraget och får uppskattande applåder! 

Lars Vallentin har fått klartecken om bakluckeloppisen. Beräknas kunna starta omkr 
20/5 

10. Projektkommittèn. Berndt presenterar kommittén förslag till första utdelning: 

- De glömda barnen                                                                    5 000 kr                
- Ur projektkatalogen  - Bidrag till katastrofberedskap             3 400 kr                           
-                                       - Bidrag till tält projekt                         1 360 kr 
-                                       - LCIF                                                   6 800 kr 
-                                       - Lions rent vatten (Tanzania)              3 400 kr 
-                                       - Lions forskningsfond                       17 000 kr 
-                                       - Lions Women Skill Training Center     340 kr 
-                                                                                Summa        32 300 kr 
 
- Hosanna                                                                                    15 000 kr 

                                                                              SUMMA TOTALT      52 300 kr 

            Mötet beslöt att bifalla förslaget i sin helhet. 

11. Nomineringskommittén. Består av Lars Vallentin och Lars Wallin. Kommittén 
närmar sig ett färdigt förslag, som planeras presenteras på nästa månadsmöte. 

12. Hemsidan. Referensgruppen planerar mötas 26/2.  
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13. Inkomna skrivelser. 

Jenni Nyström, en av våra sponsorer, önskar få ha sin logga på LC Råås hemsida som 
sponsor mot att LC Råå finns med på hennes hemsida som en samarbetspartner. Mötet 
ställde sig något tveksamt till idén med anledning av att vi bör beakta våra andra 
sponsorer av betydligt större dignitet rent ekonomiskt. Ärendet återkommer.  

14. Övriga frågor. 

  –   Mats ger ett tips till aktivitetskommittén om att röja björksly hos någon  
       skogsägare för att sedan sälja det som påskris.    

– Hans-Ingvar rapporterade om ett möte med Råås Framtid bl a med anledning av 
att Råås Framtid velat samla information om alla föreningarna på Råå på sin 
facebook-sida. Även frågan om RF´s roll som representerande Råå gentemot 
kommunen diskuterades. Till styrelsen, ärendet återkommer. 
 

– Lion Ulf Carlsson har varit Lionsmedlem i 35 år och föräras ett Chevron-märke 
av LP Leif. Applåder! 
 

- Karin väckte frågan om make/maka/partner löpande kunde vara inbjudna till 
programmet och måltiden i samband med månadsmötena. Mötet var överlag 
positivt till förslaget. Styrelsen tar upp frågan på nästa möte. 

 

15. LP Leif tackar alla och avslutar mötet. 

 

  

Kvällen inleddes med ett föredrag med bildspel av kvällens gäst Ulf Ståhle, som gav oss en 
mycket intressant och lärorik inblick i ämnet ”Flyttfåglar och Ringmärkning”. Avtackades 
med Rååboken och stora applåder! 

 

Thomas Thelin 

LS 

 

 


