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Lions Club Råå 

Protokoll 

Fört vid styrelsemötet i Lions Club Råå den 26 augusti 2019. 

Närvarande: Leif Frilund, Staffan Jonasson, Matts Henriksson, Bibbi Brorsson, Lars 

Jarevång, Berndt Mattsson och Thomas Thelin 

 

1. LP Leif öppnar mötet 

 

2. Utsänd dagordning godkändes 

 

3. Föregående mötesprotokoll 27/5 godkändes. 

 

4. Från Distrikt o Zon. Inbjudan till sista Distriktsmöte 21/9 på Järavallen i 

”gamla Distrikt 101 S” har gått ut, se info på hemsidan. Två medlemmar, Ulf 

C och Britt-Marie S, är anmälda. 

 

5. Rapport från kassaförvaltaren.  

           AD-kassan 11 874 kr  

            Donationsmedel 53 441 kr  

            Aktivitetsmedel 151 000 kr  

             Reserverade medel 0 kr  

             Buffert 25 000 kr  

             Att dela ut exkl Donation: 126 000 kr 

 

-Råå Backegårds Stiftelse, till minnet av Birgit och Henry Knutson och Per 

Birkeby, skall gå i likvidation. Ev överskott delas enl kvotförfarande ut till 

destanitärerna, enligt stiftelsens förvaltare Thommy Lindqvist. 

 

-Enl avtal med Jenni Nyström Fastighetsförvaltning erhåller LC Råå 1 500 kr 

för samarbete vid försäljning av fastigheten Båtögatan 3, Rydebäck. Beslöts 

gå till AD-kassan. 

 

-30 medlemmar har hittills betalt medlemsavgiften, 4 saknas ännu. 
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6. Kommittérapporter   

a/ Medlemskommittén. Fr o m 1/7 har klubben fått 9 nya medlemmar och 

medlemsantalet uppgår nu till 34. En uppdatering av medlemsmatrikeln behövs 

och Staffan tar sig an detta i Excel. Faddrana har en viktig uppgift i att ta hand 

om de nya och tillsammans med presidenten se till att de fördelas på 

kommittéerna. En lista upprättas där samtliga medlemmar är fördelade. 

 

GDPR. Alla nya medlemmar har ännu inte registrerats, bör ske snarast. 

 

b/ Klubbmästeri och Program. Kick Off äger rum 29/8. Start 17.00 i RGF-

stugan med mingel och div aktiviteter, avslutning sker på Kajg 1 (f d Råå 

Wärdshus) med förtäring och annat, 27 personer anmälda.  

Månadsmötena under hösten hålls på Kajg 1. Varmrätt, vatten/lättöl och 

kaffe serveras till priset 210 kr. Septembermötet äger rum 12/9 NB!!, ett 

undantag från regeln första torsdagen i månaden. Anledningen är att 

föredragshållaren, som är en av våra Thailandselever, nu bosatt i USA, 

besöker Sverige då.  

Programanvarig är Eva Öhrn. Förslag till föreläsare/studiebesök lämnas till 

henne. 

 

c/ Aktivitetskommittèn. Julmarknaden på Råå planeras gå av stapeln 24/11. 

Roger Falkman, tidigare års projektledare, har kallat föreningarna till 

informationsmöte 11/9. Mats och Leif planerar gå.  

Bakluckeloppisen löper på bra. Två pass 6/10 dock ännu ej bemannade. 

Loppisen lever dock under osäkra förhållanden p g a RGF´s kontrakt med 

Wihlborgs löper ett år i taget.  

HBG Marathon 31/8. LC Råå medverkar vid vätskestationen i hamnen, 

instruktioner har sänts ut till berörda. 

d/ Projektkommittén/LCIF Koordinator. Inget att rapportera, avvaktar 

nya projektkatalogen 

. 

7. Hemsidan. Referensgrupp utsedd. Staffan kallar till möte. 

 

8. Inkomna skrivelser. Lion Jörgen vill göra uppmärksam på att 

Hosannaprojektet, som senaste åren varit med i projektkatalogen, troligen 

inte kommer att finnas med i nya Stordistriktets katalog. Projektet har under 

senaste året erhållit bidrag från ca 25 Lionsklubbar, totalt ca 70 000 kr. Vill 

få mandat att skriftligen kontakta klubbarna i vår zon/distrikt och be om 

fortsatt stöd till projektet. Styrelsen ger bifall. 
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9.  Övriga frågor. Blå bodarna. Lion Tommy har kontaktats av Egil Grotnaes, 

numera medlem i Lionsklubb i Norge, som förhör sig om möjligheten att 

köpa våra 6 bodar, som nu står i ett förråd på Örbyverket. Egil kommer att 

höra av sig efter att han presenterat förslaget för sina norska klubb- och 

zonvänner. Tommy får klartecken till att meddela Egil att de är till salu för 

en ringa summa och han ges tillika ett stort förhandlingsutrymme. 

 
10. Våren 2020 mötestider fastställdes. 

 

Styrelse: 27/1, 22/2, 23/3, 27/4, 25/5. 

 

Medlemsmöten: 6/2, 5/3, 2/4, 7/5 och 4/6, tillika våravslut. 

 

Mötets avslut. LP Leif avslutar mötet. Övriga i styrelsen tackar Leif och Turid för en 

mycket god måltid med tillika god dryck och i ett övrigt trevligt arrangemang! 

 

Thomas 

LS 

 

 

 

 

 


