Lions Club Råå
Protokoll fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 25/11 2019.
Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Berndt Mattsson, Bibbi Brorsson, Mats Henriksson och
Thomas Thelin.
Plats: Hos Bibbi och Mats
1. LP Leif öppnar mötet.
2. Utsänd dagordning godkändes
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Distrikt och Zon.

- Information om andelsutlottning för deltagande i Lions Convention i Singapore 26-30/6 2020.
Till priset av 100 kr kan Lionsmedlem köpa en andelslott, som berättigar till att delta i utlottning av resa
och deltagande i Convention. Detaljerad information om detta har sänts ut till alla medlemmar 24/11 och
informationen kommer också att återfinnas på hemsidan.
- Vår ZO Lars-Åke Truedsson meddelar att Distriktsråd 2 äger rum 30/11 i Kristianstad. Han
flaggar också för nästa zonmöte i Zon 16, som kommer att ske på Scandic Nord i Helsingborg lör 18/1 20 kl 10-12. Leif och Bibbi planerar att gå på mötet.
- Nomineringar till befattningar i Distriktsrådet kommande år. Se hemsidan. Klubbens förslag ska
skicka in senast 31/1-20.
5. Kassaförvaltaren rapporterar ett preliminärresultat från Julmarknaden. Marknaden var välbesökt

och årets nettoresultat är ca 33 000 kr, minst i paritet med fjolårets, dvs. ett bra resultat.
Vår ekonomiska ställning är god:
AD-kassan

16 234 kr

Donationsmedel

53 441 kr

Aktivitetsmedel (prel)

216 123 kr

Reserverade medel (drogfria 6:e klassare)

15 000 kr

Hosanna (fr LC Höganäs, reserverade)

14 500 kr

Förväntade räkningar

10 300 kr

Buffert

25 000 kr

Medel att dela ut exkl donation (prel):

151 020 kr

6. Medlemskommittén. Inget att rapportera.
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7. Klubbmästeriet /Program.
- Julfesten äger rum 5/12 i RHSS klubblokal. Inbjudan utsänd, anmälan till Bibbi
bibbi.brorsson@gmail.com , alt mobil 0704 53 66 55, senast 1/12!! Pris 350 kr/person för lokal,
julbuffe´ och underhållning. Drycker till självkostnadspris.
- 60-årsjubiléet. Planering för detta evenemang har börjat.
8. Aktivitetskommittén. Årets Julmarknad på Råå var ett lyckad och välbesökt. Oklarheterna för nästa
års marknad är kvar. Leif och Mats avser träffa marknadskoordinator Roger Falkman under januari
för diskussion om nästa år.
Presidenten Leif och tf julgeneralen Mats framför ett STORT TACK till alla Lions för deras fina
insatser!
9. Projektkommittén. Berndt kallar till ett första möte i kommittén under december.
10. Nomineringskommittén. Årets kommitté skall beslutas. Mats har haft vice LP´s roll i förra årets
nomineringskommitté då klubben inte kunnat finna någon villig att vara VLP. Samma förhållande
gäller i år.
Styrelsen föreslår därför att medlemsmötet måtte besluta att årets kommitté har samma
sammansättning som i fjol samt äger rätt att adjungera ev. hågad blivande VLP till kommitténs
sammanträden.
11. Hemsidan. Inget att rapportera.
12. Inkomna skrivelser. Inga.
13. Övriga frågor. Några medlemmar har pga. sämre hörsel på äldre dar framfört, att man önskar att
medlemmarna sitter mera samlade närmre presidiet under mötena, samt att man undviker att tala i
mun på varandra. Presidenten tar detta ad notam.
Presidenten rapporterar att 14 Lions deltog i besöket i stadshuset som blev ett mycket lyckat
arrangemang. Ett stort tack till Turid, som arrangerat detta.
14. LP Leif avslutar mötet och tackar styrelsen för gott samarbete,
Sist men inte minst framför styrelsen ett MYCKET STORT TACK till Bibbi och Mats för utsökt
förplägnad!!

Thomas/LS
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