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                  Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte Tisdagen 31/3 2020 hos LP Leif 
(utomhus i trädgården pga Coronafaran!). 

 

Närvarande: Leif Frilund, Mats Henriksson, Staffan Jonasson, Bibbi Brorsson, Lars 
Jarevång, Thomas Thelin.  

 

1. LP Leif hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4. Från Distrikt och Zon. Distriktsmötet i Alvesta inställt pga Coronafaran. 

5.  Kassaförvaltare Lars J rapporterar att klubbens ekonomi är god. Han gör oss 

uppmärksamma på att använda våra medel med eftertanke, då det kan dröja innan vi 

kan få in nya intäkter. 

Ekonomisk ställning per 2020-03- 31: 

AD-kassan                                                                                    2 066 kr 

Donationsmedel                                                                          53 441 kr 

Aktivitetsmedel                                                                        133 222 kr 

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

Hosanna                                                                                       1 100 kr 

Förväntade räkningar                                                                   1 500 kr 

Buffert                                                                                        25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                             90 622 kr 

 

6. Medlemskommittén. Inget nytt att rapportera. 

7. Klubbmästeri/Program. Nästa månadsmöte (2/4) inställt.  

8. Aktivitetskommittén. Mats flaggar för att våra kommande aktiviteter, Ankrace, 

Bakluckeloppis och Sillabord, inte kan genomföras som planerat pga 

Coronavirusläget. Styrelsen var enig i att avvakta med att ta ett beslut till nästa möte 

27/4.. 
 

 



 

2(3) 

                  Lions Club Råå 

9. Projektkommittén. Kommittén har presenterat bifogade förslag till styrelsen, se 

bilaga. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, med undantag av Sjöscouternas 

äskande om 10 000 kr. Skälen härför är att vi under resten av fiskalåret troligen inte 

kommer att ha nya intäkter samt att under rådande pandemi kan andra mera angelägna 

behov bli aktuella. Summan, som föreslås delas ut, blir då 32 020 kr. 

Då styrelsens bedömning är att vi troligen inte kan hålla ett ordinarie 
medlemsmöte i maj, föreslås medlemmarna att var för sig via e-post lämna sin 
synpunkt om de bifaller eller avvisar styrelsens förslag till utdelning. Minst 50% 
av medlemmarna ( dvs 17 av 33) behöver lämna sin röst för att ett beslut ska bli 
giltigt. Er röst skickas till LS Thomas, thomas.thelin@hotmail.com , senast 25/4. 

  

10. Hemsidan. Staffan rapporterade att hemsidan uppdaterats. 

11. Inkomna skrivelser. Inga. 

12. Övriga frågor. Skrivelsen från Råås framtid diskuterades. Leif kontaktar styrelsen för 

Råås framtid för mera information. 

13. Nästa styrelsemöte blir preliminärt 27/4 i det fria i Staffans trädgård! 

      14. LP Leif tackar alla och avslutar mötet. 

  

 

Thomas Thelin,  LS  
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Bilaga till styrelseprotokollet 2020-03-31 

 


