Lions Club Råå
Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 26 april 2021. Mötet
hölls i Ulfs trädgård under Covid-säkra former.
Närvarande: Ulf Swanstein, Leif Frilund, Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Hans-Ingvar
Green, Jörgen Runesson, Tommy Lindahl och Thomas Thelin.
e
1. LP Ulf öppnade mötet.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes. Tillägg: En digital röstning bland
medlemmarna genomfördes om Projektgruppens förslag till utdelning av
projektmedel, totalt uppgående till 59345 kr. 22 medlemmar röstade, samtliga var
”JA”- röster, och därmed föreligger ett giltigt beslut.
4. Från Distrikt och Zon. ZO Lars-Åke Truedsson har lämnat en kort skriftlig rapport
om DM 2, som hölls digitalt 24/4. Bl a beslöts att medlemsavgiften för 2021-2022
skulle vara oförändrat 100kr/medlem.
5.

Kassaförvaltare Lars J. Lars ger en rapport över den aktuella ekonomiska
ställningen:
AD-kassan

3 403 kr

Donationsmedel

53 441 kr

Aktivitetsmedel

75 113 kr

Reserverade medel: - Skolprojekt Berndt Mattsson

15 000 kr

-

Hosanna

10 000 kr

Buffert

25 000 kr

Medel att dela ut exkl Donation

6.

25 113 kr

Medlemskommittén. Inget nytt att rapportera.
7. Klubbmästeri/Program. Bibbi rapporterade att hittills har 28 personer anmält sig till
medlemsmötet vid Görarps Mölla den 6/5, varav 22 är medlemmar. Mycket glädjande!
Anmälningstiden går ut söndag 2/5. Anmälan till bibbi.brorsson@gmail.com eller
mobil 0704 536 655. Inbjuden gäst är fastighetsmäklaren Jenni Nyström, som
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kommer att prata om vad man bör tänka på vid köp och försäljning. Detaljerat
program finns som bilaga.
Våravslutningen den 3/6 äger rum i Oxhallen, f d Helsingborgs slakteri. Bo Stendahl
kommer då att berätta om Slakteriets historia.

8. Aktivitetskommittén. Tommy informerade om:
Sillabordet. Ett ”Take-away-sillabord” den 3/7 planeras med ett liknande upplägg som
förra året. Arbetsgruppen har kallats till ett första planeringsmöte 29/4.
Helsingborg Marathon går av stapeln 4/9 med reservdag 30/10. Funktionärer önskas
och anmälan kan göras till Tommy.
Julmarknaden. Tommy och Jörgen har haft ett möte med Roger Falkman, tidigare
julmarknads koordinator. Konstateras att det är ett för stort åtagande för Lions att driva
julmarknaden som tidigare år. Ett tidigare förslag om att göra ett mindre arrangemang i
samarbete med Museet och Sjöscouterna diskuterades och mötet ställde sig positiv till detta.
Föreslogs att en liten arbetsgrupp börjar undersöka möjligheterna.
9. Projektkommittén. Leif har varit i kontakt med Åbrädden om utnyttjande av
donationsmedlen. Inga konkreta förslag ännu. Berndt har meddelat att skolorna inte
kan ta emot honom pga Coronaläget. Önskar att medlen hålls inne till nästa år.
10. Nomineringskommittén. Inget.
11. Inkomna skrivelser. Tackbrev har inkommit från Råå Museiförening för en donation,
samt från supportrarna Bibbi Möller och Lena Armtoft för uppmärksammande av
deras högtidsdagar.
12. Övriga frågor. 5 beställda Lionshandböcker har kommit. Beslöts att nytillträdda och
kommande styrelsefunktionärer bör erhålla ett exemplar.
13. Nästa styrelsemöte. Planeras ske tisdag 25/5, lunchtid, hos Ulf.
. 13. LP Ulf avslutar mötet. Samtliga i styrelsen tackar Mette och Ulf för kaffe och
mycket gott nybakat!

Bilaga. Klubbmästeriets program för medlemsmötet vid Görarps Mölla 6/5 kl 13.00.

/Thomas, LS
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