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                                                               Lions Club Råå 

Månadsmötesprotokoll fört vid Lions Club Råås möte Torsdagen 3/6 2021 på 
restaurang Oxhallen i Helsingborg. 

 

Närvarande: Ulf Swanstein, Mats Henriksson, Eva Öhrn, Staffan Jonasson, Lars 
Vallentin, Per Ekelund, Bibbi Brorsson, Marianne Ekelund, Britt-Marie Stendahl, 
Brittmarie Blomkvist, Karin Thelin, Ingrid Wallin, Lars Wallin, Lars Jarevång, Tommy 
Lindahl, Jörgen Runesson, Hans-Ingvar Green, Thomas Thelin, Rosmarie Jönsson, Ulf 
Carlsson, Lars Olsson, Claes Rube och Bo Jönsson.  

 

1. LP Ulf hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4. Från Distrikt och Zon. Inget. 

5. Ekonomi.  - Kassaförvaltare Lars J rapporterar att Jenni Nyström har skänkt 1 500 
kr till LC Råå efter ha fått förmedla en nära anhörigs fastighet på uppdrag av Lars J. 
Ekonomisk ställning per 2021-06-03  

AD-kassan                                                                                    3 403 kr 

Donationsmedel                                                                          39 741 kr 

Aktivitetsmedel                                                                           76 389 kr                                                                                 

Reserverade medel      - Skolprojekt Berndt Mattsson                 15 000 kr                                                   

- Hosanna                                             10 000 kr 
 

            Buffert                                                                                            25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                                 26 389 kr 

          

6. Medlemskommittén. Kommittéordf H-I Green informerar om att Michael Jeppsson 
trots flera påminnelser sedan okt -20 inte erlagt medlemsavgiften för innevarande 
fiskalår. Han har inte varit närvarande under något av årets möten och inte heller 
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meddelat sin avsikt att vara fortsatt medlem. Enl Lions stadgar föreligger således 
saklig grund för uteslutning av Michael Jeppsson. 
Medlemsmötet beslöt enhälligt om uteslutning. 
 
Ordföranden förärade Chevron-märken till Staffan för 35-årigt medlemskap i LC Råå, 
till Tommy Lindahl för 10 år, samt Lars Vallentin för 10 år. 

   

7  Klubbmästeri/Program. Dagens program för vårt första fysiska medlemsmöte sedan 
okt -20 beskrivs efter protokollsanteckningarna nedan. 

Bibbi informerar att Britt-Marie Stendahl blir Klubbmästare under kommande år och 
att höstens första medlemsmöte 2/9 äger rum på Linneaträdgården i Mariastaden. 

8   Aktivitetskommittén.  
Tommy informerar kort om det kommande ”Take-Away- Sillabordet” den 3/7. 12 000 
kr har skänkts av 8 sponsorer. 300 tallrikar har förbeställts från ICA-Maxi. Logistiken 
över betalning, hämtning och utdelning av förbeställda tallrikar är klar. Annonsering 
pågår. 

Bakluckeloppisen. Inför planerade lättnader i covidrestriktionerna har kontakt tagits 
med Råå GF om att gemensamt starta loppisen igen från den 4/7 på samma plats som 
tidigare. Lars Vallentin är kontaktperson och mera information kommer. 

Hbg Marathon går av stapeln 4/9 (reservdag 13/10) och funktionärer för 
vätskekontrollen i Råå Hamn behövs. Anmälan till Tommy. 

Till Åbräddens äldreboende har donerats två hammockar från LC Råå. Skyltar 
”Skänkta av LC Råå” är beställda och ska överlämnas till boendet för att fästas på 
hammockarna. 

9 Projektkommittén. Inget att rapportera. 

10 Hemsidan. Beställningsinformation till Sillabordet är utlagd. 

11 Inkomna skrivelser. Ett tackbrev från Råå museum för Lions-gåvan har inkommit. 

12 Övriga frågor. Claes Rube framför att flera i sällskapet har försämrad hörsel och att 
detta bör beaktas när vi väljer möteslokaler framöver. Högtalaranläggning med 
mikrofon är också ett alternativ. Mötet instämde i att detta är viktigt. 
 

13 Presidentskifte och utdelning av Lion-utmärkelser.  

   LP Ulf  och medlemskommitténs ordförande Hans-Ingvar förärade Lars Jarevång 
utmärkelsen Melvin Jones Fellowship för han fina insatser för Lions Råå.. Se 
motivering i bilaga.                  

LP Ulf utdelade Lion-key- utmärkelser till Staffan Jonasson och Thomas Thelin för att 
ha värvat minst två nya medlemmar till LC Råå. 

LP informerade om att Charterbrevet från den 1/3 1960 (bildandet av LC Råå) nu 
blivit uppdaterat med att klubbens samtliga presidenter listats på baksidan av brevet. 
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Det saknas dock en permanent plats att hänga brevet (är inramat) varför det är 
angeläget att hitta en fast möteslokal för våra kommande möten. 

Slutligen tackade LP Ulf för det gångna året och överlämnade Presidentnålen och 
Klubban till nästa års Lionspresident Jörgen Runesson och övertog istället Past 
President-nålen från Leif Frilund. 

14.  LP Ulf avslutade mötet 

  

Våravslutningens program hade förtjänstfullt planerats av klubbmästeriet och vi samlades i 
Oxhallen (f d Helsingborgs slakteri). Helsingborgs Bryggeri stod inledningsvis för en 
provning av 5 olika ölsorter, vilka livfullt och entusiastiskt presenterades av bryggmästaren 
själv och avslutades med en kort rundvandring i bryggeriet. 

Därefter höll Bosse Stendahl ett trevligt och intressant föredrag om lokalens och slakteriets 
historia över tre generationer Stendahl, som alla verkat och utvecklat slakteriet till ett av 
Sveriges mest framstående och moderna. Med EU-inträdet ändrades förutsättningarna radikalt 
och verksamheten fick tyvärr avvecklas i början på 2000-talet. 

Restaurangen bjöd sedan på en grillbuffé med öl eller vin därtill och enligt gällande 
Covidregler satt vi 4 vid varje bord. Stämningen var hög och alla tyckte det var trevligt att 
kunna träffas igen efter alla månader i Coronans tecken. 

Slutligen framfördes ett stort tack till Bibbi och klubbmästeriet för ett lyckat arrangemang! 

 
Thomas Thelin, LS 
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