Lions Club Råå

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 26/10 på Råå
Sjöfartsmuseum.

Närvarande: Ulf Swanstein, Leif Frilund, Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Hans-Ingvar
Green, Tommy Lindahl och Thomas Thelin.

1. LP Ulf hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Från Distrikt och Zon.
-

-

5.

Lions clubs Zon 2 hade möte på Scandic hotell i Helsingborg 10/10 -20.
Mötesprotokoll finns på vår hemsida. VLP Jörgen representerade klubben. Bl a
rapporterades klubbarna sina aktiviteter och några exempel härpå är att Kävlinge
har Swishinsamling och Saxtorp en donationsknapp för returburkar. Tommy åtog
sig att kolla med COOP om möjligheten av att Lions kan vara ett alternativ att
skänka pantpengarna till.
Ett digitalt Distriktsmöte har genomförts under tiden 19-25/10. Information om
detta samt dagordning finns på distriktets hemsida ; inloggning 101s, lösenord
”christer”. LC Råå representerades av 3 delegater, Leif, Jörgen och Thomas. Vid
voteringarna följdes distriktsstyrelsens förslag utom vad beträffar årsavgiften till
distriktet, där Råå röstade för avslag. LC Löddeköpinge har beräknat att en
rimligare avgift vore 60 kr istället för föreslagna 100 kr.

Kassaförvaltare Lars J:
-

En redovisning av klubbens donerade medel för 2019-2020 har inlämnats till
distriktet enligt anmodan.
Betr Donationsmedlen har Fullriggaren och Åbrädden kontaktats om möjligheten
att söka bidrag. Båda säger sig vara positiva.
Ekonomisk ställning per 2020-10-26:

AD-kassan

22 848 kr

Donationsmedel

53 441 kr

Aktivitetsmedel

107 441 kr
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Buffert

25 000 kr

Medel att dela ut exkl Donation

82 480 kr

Medlemskommittén. Hans-Ingvar informerar om att kommittén haft ett sammanträde
5/10. En medlem föreslås att uteslutas från klubben då vederbörande inte betalt
medlemsavgiften trots tre påminnelser, samt att han inte deltagit i möten och aktiviteter
under en längre tid.
7.

Klubbmästeri/Program. Bibbi informerar;
- Medlemsmötet 5/11 äger rum på Linneaträdgården (inomhus) i Mariastaden.
Lokalen medger ett coronasäkert möte. Mötet börjar 13.30. Dagens lunch serveras,
därefter hålla mötet. Om vädret tillåter träffas vi kl 12.30 för en promenad i Pålsjö
skog.
- Planering pågår för en coronaanpassad julfest 3/12, preliminärt i Oxhallen.

8. Aktivitetskommittén. Ordf i kommittén, Tommy Lindahl;
- Kanelbullens dag inbringade netto 3 670 kr för 8 timmars arbete.
- Kommittén har haft ett möte med muséet ang julmarknadsaktiviteter. Muséet
kommet att hålla öppet helgerna 21-22/11 och 28-29/11 mellan kl 13 0ch 17. LC
Råå medverkar söndag 22/11 med två stånd, ett med chokladhjul och ett med
varukorg. 2000 lotter införskaffas. Kajgatan 1 upplåter sin uteplats utanför entrén
för placering av stånden.
- Planer på att sälja lussekatter på COOP 11/12 finns. COOP ska kontaktas.
- Önskemål om att inköpa LED-belysning till tälten som ersättning för det
ålderdomliga och otympliga, som finns idag. Styrelsen ställer sig positiv.
9. Projektkommittén. Ordf Leif informerar om att ett första möte i kommittén kommer
att hållas 27/11. Projektkatalogen har kommit.
10. Hemsidan. Inget att rapportera.
11. Inkomna skrivelser. Inga.
12. Nomineringskommittén. Inget att rapportera
13. Övriga frågor.
-

Thomas informerar om att Matrikeln nu är uppdaterad. Kommer att revideras på
hemsidan.
Charterbrevet om LC Råås bildande 1/3 1960 finns i original inramat. På baksidan
återfinns namnen på samtliga presidenter t.o.m. 2010. Styrelsen föreslår att tavlan
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förvaltas av innevarande president och överlämnas till nästa i samband med
”vaktombytet”. Ulf åtar sig att komplettera de saknade namnen fram till dags dato.
14. Nästa styrelsemöte. Måndagen 23/11 i Muséets lokal.
.

13. LP Ulf avslutar mötet.

Styrelsen tackar Thomas för gott kaffe med tillbehör, samt Muséet, som välvilligt upplåter
lokal!
Thomas Thelin, LS
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