Lions Club Råå

Protokoll fört vid styrelsemöte i Lions Club Råå den 27 jan 2020.
Närvarande: Leif Frilund, Lars Jarevång, Berndt Mattsson, Bibbi Brorsson, Mats Henriksson, Staffan
Jonasson och Thomas Thelin.
Plats: Hos Berndt

1. LP Leif öppnar mötet.
2. Utsänd dagordning godkändes
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Distrikt och Zon.

- Leif rapporterar från Zonmötet 18/1 på Hotell Scandic Nord. Mötesprotokollet finns på vår
hemsida. På mötet framkom bl a a/ att medlemstappet fortsätter inom Distriktet och att behovet av
fortsatta ansträngningar att rekrytera nya medlemmar är stort, b/ att avgiften till Distriktet är
oförändrade 100 kr/medlem under innevarande fiskalår, c/ att ett nytt förslag till zonindelning
föreligger inför Distriktsmötet i april (LC Råå föreslås ingå som en klubb bland 17 andra i Zon 2,
västra och nordvästra Skåne), d/ att det behövs ytterligare värdfamiljer till ungdomslägret i v 28.
- Nomineringar till befattningar i Distriktsrådet kommande år. Se hemsidan. Klubbens förslag
ska skickas in senast 31/1-20. Nomineringsförslaget som handläggs av GMT Bert Engström har dock
ej ännu inkommit till klubben. Bert E kontaktas.
5. Kassaförvaltaren rapporterar om vår ekonomiska ställning, som är god:
AD-kassan
Donationsmedel
Aktivitetsmedel (prel)

9 385 kr
53 441 kr
238 697 kr

Reserverade medel (drogfria 6:e klassare)
Hosanna (fr LC Höganäs, reserverade)
Förväntade räkningar
Buffert

15 000 kr
48 500 kr
1 500 kr
25 000 kr

Medel att dela ut exkl donation (prel):

148 697 kr

6. Medlemskommittén. Staffan rapporterar att det finns två personer, som uttryckt intresse för
medlemskap. I övrigt inget att rapportera.
7. Klubbmästeriet /Program.
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Bibbi rapporterar att vårens programpunkter är klara. Planeringen för klubbens 60-årsjubileum
pågår och datum för detta är torsdagen 4/6, lokal RHSS klubbhus.
På medlemsmötet 6/2 kommer Ulf Ståhle att föreläsa om ” Flyttfåglar och ringmärkning”
Föredraget äger rum på Kajgatan 1 mellan kl 18.00 – 18.45.
8. Aktivitetskommittén.
Mats rapporterar att kommittén ska träffas under februari för planering av ankracet och sillabordet.
Ankracet planeras gå av stapeln söndagen den 24/5 och Sillabordet lördagen den 4/7.
Beträffande bakluckeloppisen i samarbete med RGF föreligger ännu inte något besked om
startdatum..
9. Projektkommittén.
Berndt presenterar kommitténs förslag till utdelning av medel. Kommittén; Berndt, Britt-Marie
Stendahl, Ingrid Wallin och Thomas Thelin, träffades hos Berndt 12/12 -19 och följande förslag
förelägges härmed medlemsmötet 6/2 för beslut:
De glömda barnen
Ur projektkatalogen: -

5 000 kr
Medel till katastrofberedskap
Bidrag till tältprojekt
LCIF
Lions rent vatten (Tanzania)
Lions forskningsfond
Lions Women Skill Training Center

3 400 kr
1 360 kr
6 800 kr
3 400 kr
17 000 kr
340 kr
SUMMA: 32 300 kr

Hosanna

15 000 kr
Summa totalt

52 300 kr

Äskanden har nyligen inkommit från Råå Sjöscoutkår, Kolondoto ögonprojekt samt Kungshults
palliativa enhet. Dessa ärenden behandlas på projektgruppens nästa möte.

10. Nomineringskommittén.
Efter beslut på månadsmötet i december består kommittén av Lars Wallin och Lars Vallentin.
Kommittén förväntas presentera nominerade till ny styrelse för året 2020 – 2021 vid kommande
månadsmöte 6/2.
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11. Hemsidan. Inget att rapportera.
12. Inkomna skrivelser. Vår sponsor Jenni Nyström Fastighetsförmedling avser ange att de har
samarbete med LC Råå på sin hemsida. De önskar därför i bästa samarbetsanda att LC Råå anger
på sin hemsida att de är sponsrade av Jenni Nyström. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.
Lions kontaktperson i detta ärende är Lars Jarevång.
13. Övriga frågor. Inga
14. LP Leif avslutar mötet och tackar styrelsen för gott samarbete.
Avslutningsvis framför styrelsen ett unisont, stort, TACK till Eva och Berndt för mycken och mycket
god mat och dryck!!!

Thomas/LS
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