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LIONS CLUB RÅÅ 
 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råå Styrelsemöte 24 feb. 2020. 
 
Närvarande: Bibbi Brorsson Henriksson, Mats Henriksson, Lars Jarevång, Berndt Mattson, Leif 

Frilund och Staffan Jonasson.  

 

1. LP Leif öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Utsänd dagordning godkännes. 
 

3. Föregående mötesprotokoll godkännes.  
 

4. Från Distrikt och Zon: Distriktsmöte i Alvesta den 25/4. Ingen från LC Råå avser 

(hittills) att åka. 
 

5. Från Kassaförvaltaren: Redovisas:                                
AD-KASSAN:        9 385:- 

DONATIONSMEDEL:                           53 441:- 

AKTIVITETSMEDEL:                         203 166:- 

Reserverat för drogfria 6:e klassare:                            15 000:- 

Hosanna                             68 500:-  

(varav 53 500:- från andra Lions klubbar)   

Förväntade räkningar :                              1 500:- 

Buffert :     25 000:- 

MEDEL ATT DELA UT EXKL DONATION:                         93 166:- 

6. Medlemskommittén: Tommy Arro, som lämnat klubben, har avtackats av LP.  

7. Klubbmästare: Nästa möte den 5/3 kommer Rolf Hamark att prata om och visa 

film om Kurt Björklund. Det beslöts att även respektive ska inbjudas till mat och 

föredrag.  

a. Nästa styrelsemöte den 23/3 blir preliminärt på ForSea färjan. Bibbi bokar.  
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b. Till 60 års jubileet den 4 juni beslöts att inbjuda representanter från 

klubbarna i zonen och medlemmar som slutat i vår klubb inom 5 år (alla 

betalar själva!) 

8. Aktivitetskommittén: Planering pågår för Ankrace (24/5). Thommy Lindahl är 

tillbaka den 30/3. Kaffe kan kokas hemma hos Eva och Berndt. Ett förslag från 

Heikki att köpa ett större parti av barnvänliga priser för 2-3000:- godkändes.  

a. Marianne Ekelund har erbjudit sig att ta emot förhandsbokningar till 

Sillabordet, den 27 juni. Rutin för detta ordnas av Lars J. och Jörgen med 

Swedbank. Lars J. är dock borta mellan 8/6-23/6. Musiken till förra årets 

sillabordet har kritiserats. Andra alternativ diskuterades och kommer att 

undersökas vidare. 

b. Bakluckeloppis set ut att kunna fortsätta som tidigare. Lars Vallentin 

återkommer 

c. Förslaget att sälja björkris till påsk bordlades. Ytterligare aktivitet behövs 

inte så länge vi har goda inkomster från Bakluckeloppis 

 11. Inkomna skrivelser: Mail med önskan från LEO klubb Linköping om assistans 

med serviceaktiviteter den 14-21 augusti 2021 bifogas. 

12. Övriga frågor: Hemsidegruppen har möte på onsdag den 26/2 och rapport                                    

kommer till månadsmötet den 5/3. Jenny Nyström har på sin hemsida 

sponsorhänvisningar och önskar samma från LC Råå. Styrelsemötet var negativt 

till att klicka sig direkt till vår hemsida från Jenny Nyströms hemsida. Sponsorers 

synbarhet på vår hemsida bör diskuteras i Hemsidekommittén. 

 Råå framtid vill presentera sig som gemensam representant för alla boende på 

Råå genom att ha en lista på alla föreningar på sin hemsida. LP Leif formulerar 

svar med frågor om detta. 

Nomineringskommittén är inte representerad i styrelsen, men antas att ha ny 

styrelse på gång. 

13.       Mötet avslutas. 

 Ett tack till Bibbi och Mats för mycket god mat och dryck! 

   

  vid Protokollet /vLS Staffan i LS frånvaro  
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Bilaga till Styrelsemötesprotokoll 24 feb. 2020 

 

Från: thirza.poot@gamil.com 

Skickat. den 16 februari 2020 

Till: staffan.jonasson@lionsraa.se 

Ämne: Serviceaktivitet Leo Europa Forum 2021 

Hej! 

 

Mitt namn är Thirza och jag är med och arrangerar Leo Europa Forum år 2021 som Sverige ska hålla i 

tillsammans med Danmark. Under veckan, som går av stapeln 14-21 augusti 2021, är tanken att de 

200 unga deltagare ska delta i en eller flera serviceaktiviteter, exempelvis med tema barn, äldre eller 

miljö. Då hotellet som deltagarna ska bo på ligger straks utanför Helsingör på den danska sidan letar vi 

efter serviceaktiviteter för både större och mindre grupper i närheten av Malmö och/eller 

Helsingborg. Har ni möjligtvis några förslag på serviceaktiviteter som kan genomföras under en dag? 

Även lämpliga organisationer, föreningar, klubbar mm som kan behöva vår hjälp är självklart av 

intresse. 

Med vänliga hälsningar, 

Thirza Poot 

LEO Club Linköping 

 

       


