
                                                             

                                                               Lions Club Råå 

Månadsmötesprotokoll fört vid Lions Club Råås möte Torsdagen 1/10 2020 på 
rastplatsen vid Görarps mölla i Råådalen. 

 

Närvarande: Ulf Swanstein, Leif Frilund, Mats Henriksson, Eva Öhrn, Staffan 
Jonasson, Lars Vallentin, Per Ekelund, Bibbi Brorsson, Marianne Ekelund, Britt-Marie 
Stendahl, Britt-Marie Blomquist, Karin Thelin, Ingrid Wallin, Lars Wallin, Lars 
Jarevång, Tommy Lindahl, Jörgen Runesson, Hans-Ingvar Green, Thomas Thelin, 
Rosmarie Jönsson, Ulf Carlsson.  

 

1. LP Ulf hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4. Från Distrikt och Zon.  

- Zonordförande Lars-Åke Truedsson har kallat till zonmöte lördagen 10/10 på 
Scandic hotell Berga. VLP Jörgen har anmält sig. 

- DG Christer L Johansson har inbjudit till ett digitalt DM under veckan 19/10 – 
25/10. Klubben har rätt att deltaga med 3 röstberättigade representanter. Styrelsen 
har föreslagit Jörgen, Leif och Thomas. Mötet godkände dessa nomineringar. 
Agenda inför mötet kommer att skickas ut senare. 

5.  Ekonomi.  - Kassaförvaltare Lars J rapporterar om finansiell ställning per 2020-10-01;  

AD-kassan                                                                                   22 848 kr 

Donationsmedel                                                                          53 441 kr 

Aktivitetsmedel                                                                        110 660 kr                                                                                 

Förväntade räkningar                                                                    6 000 kr 

Buffert                                                                                        25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                            79 660 kr 

 



- Godkännande av verksamhetsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelsen 2019-2020. 

   Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse med resultaträkningar har lagt ut på 
hemsidan i tid före mötet. Revisorerna tillstyrker anvarsfrihet för den nu avgångna 
styrelsen. 

Mötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt godkände 
verksamhetsberättelsen. 

6 Medlemskommittén. Hans-Ingvar meddelar att han avser att till nästa månadsmöte 
bjuda in två personer, som uttryckt intresse av att bli medlemmar. 

7 Klubbmästeri/Program. Dagens program med promenad från Råå till Görarps mölla 
åtföljt av korvgrillning och månadsmöte föll väl ut och vädret stod oss bi. Till nästa 
månadsmöte 5/11 planeras också en uteaktivitet med promenad i Pålsjö skog innan 
lunch och möte tager vid på Linneas trädgård i Mariastaden. Möjlighet att sitta avskilt 
med coronaavstånd finns. 

8 Aktivitetskommittén. Tommy informerar om Kanelbullens dag, där LC Råå 2/10 
kommer att ha kanelbulleförsäljning i foajén på Stora COOP mellan kl 9 och 19. 
Passen fulltecknade. 

Julmarknaden blir inställd i år. Muséet planerar ha sedvanligt öppet hus helgerna 21-
22/11 och 28-29/11. Någon form av samarrangemang med LC Råå är under 
diskussion. 

Kommittén har förstärkts med Lars Olsson och Mats Henriksson. 

9 Projektkommittén. Leif informerar att kallelse till projektgruppens första möte sker 
när projektkatalogen kommit, vilket brukar vara någon gång under oktober. 

10 Nomineringskommittén. Kommittén har haft ett möte och avser att presentera förslag 
till nästa fiskalårs styrelse på styrelsemötet 25/1 2021. 

11 Hemsidan. Intet nytt. 

12 Inkomna skrivelser. Inga. 

13 Övriga frågor. Ingrid meddelar att hon önskar ingå i en kommitté och Tommy 
välkomnar henne till aktivitetskommittén. 
 

14 Mötet avslutas. LP Ulf förklarar mötet avslutat. 
 
Slutligen tackar medlemmarna med applåder Bibbi och kommittén för att ha anordnat 
en trevlig uteaktivitet och ett särskilt tack till Per E, som stod för en gastronomiskt 
högtstående korvgrillning! 
 
 
 
 
Thomas Thelin, LS 
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