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                                                  Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås Månadsmöte 7/11 2019. 

 

Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Bibbi Brorsson, Mats Henriksson, Bo 
Jönsson, Rosmarie Jönsson, Britt-Marie Blomquist, Ingrid Wallin, Lars Wallin, Eva Öhrn, 
Berndt Mattsson, Britt-Marie Stendahl, Hans-Ingvar Green, Claes Rube, Staffan Jonasson, 
Heikki Hansson, Olle Fredlund, Lars Olsson, Sigvard Enhammer och Thomas Thelin 

 

Kvällen inleddes med ett kåserande av Bengt Petersson föredrag, som med hjälp av ett bildspel tog 
oss med på exotiska platser i de flesta världsdelar. Han gav en inblick i hur man med små medel, 
noggranna förberedelser och gott om tid kan ha stora upplevelser på vår jord. Ett stort tack till Bengt, 
som också deltog i den efterföljande måltiden. 

 

1. LP Leif förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 
 

3. Föregående mötesprotokoll från 3/10 godkändes. 
 

4. Från Distrikt och Zon.   Leif rapporterade från Distriktsmötet i Hässleholm 12/10, som han 
tillsammans med Jörgen deltog i. Bland annat togs beslut på att återgå till tidigare organisation 
med zoner och zonordförande, delzonsnivån togs bort.  
Information om sommarlägret på Österlen gavs samt en vädjan till klubbarnas medlemmar att 
hysa ungdomar från andra länder under två veckor till sommaren. Anmälan om att vara 
värdfamilj sker via Leif. 
Thomas rapporterade kort från Zonmötet på Scandic Nord, där även Heikki och Ulf S 
representerade klubben. 
Protokoll från DM och ZM finns tillgängliga på vår hemsida. 
 

5.  Kassaförvaltare Lars J gav information om vår ekonomi per 30/10: 
AD-kassan                                                                                  16 234 kr 
Donationsmedel                                                                         53 441 kr 
Aktivitetsmedel                                                                         169 942 kr 
 
Reserverade medel (drogfria 6.e klassare)                                  15 000 kr 
Hosanna  (inkomna medel från LC Höganäs)                             14 500 kr 
Förväntade räkningar                                                                     1 800 kr 
Buffert                                                                                          25 000 kr 
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Medel att dela ut exkl Donation                                                  113 632 kr 
 
Efter att ha gjort upp räkenskaperna med RGF har bakluckeloppisen under årets säsong 
inbringat netto 86 000 kr. 
Mäklarfirman Jenni Nyström, som vi samarbetar med, har meddelat att de skänker oss de 
medel de annars skulle haft till att skicka julkort till sina kunder och samarbetspartners. 
Motiveringen är att Lions ska se till att gåvan gör nytta och hamnar hos de som har det svårt. 
 
Diskussion om användningen av Donationsmedlen, som stått orörda en längre tid. 
Äldreboendena har inte avropat medel och mötet beslöt att projektkommittèn tillskriver 
boendena för att påminnas om möjligheten. 
 

6. Medlemskommittèn. Staffan rapporterade från möte med kommittèn. Viktigt med trivsel i 
klubben för behålla gamla och nya medlemmar. Faddrarnas roll viktig. Ingen aktiv rekrytering 
pågår men 4 personer har anmält visst intresse. 
Nya medlemmars GDPR-registreringar är nu godkända och förvaras i Lions kassaskåp dit LP 
Leif har nyckel. 
 

7. Klubbmästeri/Program. Bibbi informerar om julfesten 5/12. Äger rum i RHSS klubblokal. 
Blir julbord. Mera detaljerad information kommer i samband med att kallelsen går ut. 
 

8. Aktivitetskommittèn. Mats rapporterar att logistiken kring julmarknaden 24/11 är klar, men 
att det fortfarande finns obemannade pass. Han VÄDJAR ånyo till medlemmarna att teckna 
sig, antingen via hemsidan, eller helst, till Mats direkt. Han efterlyser också fler deltagare till 
Tomtetåget, som går kl 18.00. Anmälan till Mats, senast dagen innan! 
 
 
En framställan har gjorts från mäklarfirman ”Våningen och Villan” om att köpa glögg av 
Lions och sedan i ett närliggande stånd dela ut detta gratis samtidigt som de ger info om sin 
verksamhet. Viss tveksamhet rådde på mötet med anledning av risken att äventyra vårt fina 
samarbete med Jenni Nyström. Lars J tar kontakt med Jenni för diskussion. 
 

9. Projektkommittèn.Projektkatalogen har kommit. Har skickats till samtliga Lionsmedlemmar 
via e-post. Berndt samlar projektgruppen under december. 
 

10. Hemsidan Behov av viss revision föreligger. Thomas kontaktar Ulf C för att samla 
referensgruppen. 
 
  

11. Inkomna skrivelser. Mejl har inkommit från Råås Framtid, som avser upprätta en katalog 
över föreningarna på Råå på sin Facebok-sida. Syftet är inte helt klart, mötet beslöt att avvakta 
med att svara. 
 

12. Övriga frågor. Leif påminner om besöket i stadshuset på torsdag 14/11. 18 personer har 
hittills anmält sig, det går bra att anmäla till Turid under några dagar till. 
 

13. LP Leif tackar alla för bra möte och avslutar detsamma. 
 
Thomas Thelin, LS 
 


