Lions Club Råå
Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 25/5 2020 hos LP Leif
(utomhus i trädgården!!).

Närvarande: Leif Frilund, Mats Henriksson, Staffan Jonasson, Bibbi Brorsson, Lars
Jarevång, Berndt Mattsson, Thomas Thelin, samt tillträdande LP Ulf Swanstein.

1. LP Leif hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Från Distrikt och Zon. Handböcker gällande kommande fiskalår 2020 – 2021 går nu
att beställa à 50 kr styck. Beslöts att klubben inhandlar 5 ex.
5.

Kassaförvaltare Lars J.
Ekonomisk ställning per 2020-05-25:
AD-kassan

1 842 kr

Donationsmedel

53 441 kr

Aktivitetsmedel

108 844 kr

Reserverade medel (drogfria 6.e klassare)
Hosanna

15 000 kr
6 100 kr

Förväntade räkningar

0 kr

Buffert

25 000 kr

Medel att dela ut exkl Donation

62 744 kr

6. Medlemskommittén. Intet nytt. Pga inställt månadsmöte 4/6 avvaktar vid med
firandet av klubbens 60-årsjubileum och utdelningen av Melvin Jones utmärkelser
7. Klubbmästeri/Program. Staffan väckte ett förslag om att den 4/6, som ersättning för
det ordinarie månads- och årsavslutningsmötet, anordna korvgrillning och tipsrunda på
stranden nedanför Kielergatan. Således enbart uteaktiviteter med Covidavstånd.
Styrelsen tyckte förslaget var bra och Bibbi kommer att skriva till samtliga
medlemmar för att efterhöra intresset.
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Höstens program är inte klart och är avhängigt Covid-situationen, men preliminärt
planeras Kick-off, 60-årsjubileum och månadsmöte torsdagen 3/9 i RHSS klubblokal.
8. Aktivitetskommittén. Mats informerar om att planeringen av ett ”Sillabord TakeAway” är klar, se bilagt körschema och annons. Betalning 100 kr/tallrik sker vid
beställning, som kan ske fram till 23/6. Utlämningen av tallrikar sker på ordinarie
Sillabordsdatum lördagen den 4/7.
Ankracet är inställt, nytt preliminärdatum är 13/9. Polistillstånd finns.
9. Projektkommittén. Sjöscouterna har informerats av Berndt om att deras äskade
bidrag till en el-driven motor inte beviljats i nuläget.
Berndt informerade att fyra 6:e klasser accepterat drogprogrammet och kommer att
erhålla 3000 kr vardera. Utdelning sker på Ättekullaskolan den 28/5 kl 13.00.
10. Hemsidan. Staffan rapporterade att hemsidan uppdaterats med bl a justeringar till
följd av det rådande Coronaläget.
11. Inkomna skrivelser. Inga.
12. Övriga frågor. Leif informerar om att han besökt Lars Wingren och framfört
klubbens kondoleanser och lämnat en blomma med anledning av dotterns tragiska
bortgång.
13. Nästa styrelsemöte. Datum ännu ej bestämt.
.

14. LP Leif tackar alla för det gångna året och avslutar mötet.

Thomas Thelin, LS
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