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                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 22 mars 2021. Mötet 
skedde digitalt via ZOOM.  

 

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

e 

1. LP Ulf öppnade mötet 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. Tillägg: Nomineringskommitténs förslag till 
ny styrelse för fiskalåret 2021-2022 sändes ut till samtliga medlemmar för beslut efter 
styrelsemötet 21-01-25. Tjugosju medlemmar röstade ”ja” till förslaget med vändande 
post, dvs en överväldigande majoritet. Således är kommande års styrelse nu 
stadgeenligt vald. 

4. Från Distrikt och Zon. Inget att rapportera.  

5. Kassaförvaltare Lars J. 

- Lars informerar om att vi har ett överskott i AD-kassan på ca 3000 kr pga tillfälligt 
minskade medlemsavgifter centralt. Överskottet kommer att användas till att 
reducera medlemsavgifterna i klubben. 

- Ekonomisk ställning per 2021-03-22: 

AD-kassan                                                                                    3 403 kr 

Donationsmedel                                                                          53 441 kr 

Aktivitetsmedel                                                                         109 668 kr 

Reserverade medel:                                                                              0 kr                                                        

Buffert                                                                                        25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                             84 668 kr 

 

6.     Medlemskommittén. Hans-Ingvar har inget nytt att rapportera. 

7.  Klubbmästeri/Program. Bibbi presenterar ett reviderat preliminärt program för  
 medlemsmötena våren 2021. 
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- Maj 6. Görarps Mölla. Soppa och baguette/korvgrillning. Jenni Nyström kommer 
och berättar om vad man bör tänka på vid en framtida husförsäljning. 

- Juni 3. Sommaravslutning med lunch i Linnea Trädgård. Samt vandring och 
guidning om ”Gamla Maria” med Aino J Johanssom. 

- Den tidigare planerade juniaktiviteten med lunch i Oxhallen, då Bosse Stendahl 
berättar om lokalens historia, kommer att förläggas till hösten. 
 
Allt med reservation för den kommande Covidutvecklingen. 
 

8. Aktivitetskommittén. Tommy har förhinder till dagens möte, varför Jörgen lämnar en 
kort rapport. Inga ordinarie aktiviteter under våren planeras. Sillabordet planeras gå av 
stapeln som vanligt, antingen på traditionellt vis eller Coronaanpassat som under 2020. 
Tommy och Jörgen har haft ett möte med Julmarknadskooordinatorn Roger Falkman 
om genomförande av Julmarknaden 2021. Ärendet på agendan till kommande 
styrelsemöte. 

9. Projektkommittén. Leif informerar om projektgruppens förslag till fördelning av 
medel. Förslaget har skickats till styrelsen. Styrelsen ställer sig bakom förslaget, 
som kommer att skickas ut digitalt till medlemmarna för beslut. 

10. Nomineringskommittén. Inget.  

11. Inkomna skrivelser. Tackbrev från Eva Bråvall och Bo Jönsson med anledning av 
uppvaktning på deras bemärkelsedagar. 

12. Övriga frågor. Klubbens webbmaster Ulf C har av personliga skäl tagit time-out från 
sitt uppdrag. Hans reserv Jörgen har inte blivit helt insatt i klubbens datasystem, som 
nu har ett antal år på nacken. Frågan om att byta till ny etablerad plattform kommer att 
aktualiseras på kommande möten. 

13. Nästa styrelsemöte. Planeras ske digitalt mån 26/4 kl 10.00. 

.     13. LP Ulf avslutar mötet.    

  

Bilaga. Projektkommitténs förslag till utdelning av medel.                           

 

/Thomas, LS                            

 

   

 

 


