
                                                                                

                                                                              Lions Club Råå                                                   

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 21/9 på Råå 
Sjöfartsmuseum. 

 

Närvarande: Ulf Swanstein, Leif Frilund, Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Hans-Ingvar 
Green, Jörgen Runesson, 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. DG Christer L Johansson har skickat inbjudan till ett digitalt 

DM, som kommer att äga rum under veckan 19/10 – 25/10. Underlag till mötet 

kommer att skickas ut i tid innan mötet börjar. Klubben äger rätt att deltaga med tre 

deltagare, som har rösträtt i beslutsärendena. Styrelsen föreslår Jörgen, Leif och 

Thomas som ombud. Beslut tas på månadsmötet 1/10. 

5.  Kassaförvaltare Lars J: 

- LP Ulf och LK Lars J har besökt Swedbanks kontor och fått klartecken att teckna 

klubbens firmakonton i ”två i förening”. 

 

- Ekonomisk ställning per 2020-05-25: 

AD-kassan                                                                                   22 848 kr 

Donationsmedel                                                                          53 441 kr 

Aktivitetsmedel                                                                         110 660 kr 

Hyra förrådslokal helår                                                                 6  000 kr 

Buffert                                                                                        25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                             79 660 kr 

 



6  Medlemskommittén. Hans-Ingvar informerar om att kommittén ska ha ett 

sammanträde 5/10. Samtliga medlemmar utom en har betalt medlemsavgiften nu trots 

att tre påminnelser har gått ut. Tas upp på mötet 5/10. 

 

7.  Klubbmästeri/Program. Bibbi informerar; 

- Nästa medlemsmöte 1/10 kl 13.00 äger rum i det fria på rastplatsen vid Görarps 

Mölla i Råådalen. Endast för medlemmarna. Program och anmälningsinformation 

finns i bilagan, som bifogas protokollet. 

- Medlemsmötet 5/11 äger rum på Linneaträdgården (inomhus) i Mariastaden. 

Preliminärt program: Promenad i Pålsjö skog, därefter lunch på Linneaträdgården 

följt av månadsmötet. 

6. Aktivitetskommittén.  Ordf i kommittén, Tommy Lindahl; 

- Ytterligare två medlemmar ingår nu i kommittén, Lars Olsson och Mats 

Henriksson. 

- Kommittén har planerat nästa aktivitet, Kanelbullens dag. Dagen infaller 

egentligen 4/10 med aktiviteten, att sälja kanelbullar i foajén till Stora COOP sker 

fredagen 2/10 mellan kl 9.00 och 19.00. COOP sponsrar med att skänka 

kanelbullarna till LC Råå. Bemanningslista med 10 st 2-timmarspass kommer att 

skickas ut, 5 skift med 2 personer i varje. Anmälan sker till Tommy. 

- Julmarknadsgeneralen Roger Falkman har beslutat att det inte blir en Julmarknad 

på Råå pga Coronasituationen. Kommittén har diskuterat ett ev samarbete med 

Muséet, som kommer att ha sedvanliga aktiviteter söndagen före 1:a Advent. 

7. Projektkommittén. Ordf Leif informerar om att ett första möte i kommittén kommer 

att hållas när projektkatalogen anlänt. 

8. Hemsidan. Inget att rapportera.  

9. Inkomna skrivelser. Inga 

10. Nomineringskommittén. Per Siversson kommer också att ingå i kommittén.     

11. Övriga frågor.   

-  Thomas avser att uppdatera medlemsmatrikeln. Medlemmarna kommer att 

tillfrågas om ändringar skett sedan oktober 2019 avseende adresser och 

telefonnummer, samt få en guidning om hur de kan nå matrikeln på vår hemsida. 

12. Nästa styrelsemöte. Måndagen 26/10 i Muséets lokal. 

.     13. LP Ulf avslutar mötet.           

 

Styrelsen tackar Hans-Ingvar för gott kaffe med goda tillbehör! 

         Thomas Thelin, LS  

 

Bilagor; ”Inbjudan och program för månadsmötet 1/10” och ”Kanelbullens dag” 


