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                                                               Lions Club Råå 

Månadsmötesprotokoll fört vid Lions Club Råås möte Torsdagen 2/9 2021 på 
restaurang Restaurang Linneaträdgården, Mariastaden i Helsingborg. 

 

Närvarande: Ulf Swanstein, Mats Henriksson, Lars Vallentin, Per Ekelund, Bibbi 
Brorsson, Marianne Ekelund, Britt-Marie Stendahl, Brittmarie Blomkvist, Karin 
Thelin, Ingrid Wallin, Lars Wallin, Lars Jarevång, Tommy Lindahl, Jörgen Runesson, 
Hans-Ingvar Green, Thomas Thelin, Leif Frilund.  

 

1. LP Jörgen hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4. Från Distrikt och Zon. Världsliondagarna har beslutats äga rum 8/10 med aktiviteter 
för SYN, 14/11 för DIABETES och 5/6 -22 för RENT VATTEN. 

5. Ekonomi.  - Kassaförvaltare Lars J rapporterar vår ekonomiska ställning per 2/9:  

AD-kassan                                                                                   22 275 kr 

Donationsmedel                                                                          39 741 kr 

Aktivitetsmedel                                                                          114 046 kr                                                                                 

Reserverade medel      Skolprojekt Berndt Mattsson                  15 000 kr 

Förväntade räkningar                                                                    1 205 kr 

Buffert                                                                                          25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                                72 841 kr      

6. Medlemskommittén. Ordf Bibbi meddelar att intresserade finns men idag inget att 
rapportera. 

   

7. Klubbmästeri/Program. Ordf Britt-Marie S informerar att vid nästa möte 7/10 
kommer Fastighetsmäklare Jenni Nyström att berätta om vad tänka på vid köp och 
försäljning av fastigheter och lägenheter. Mötet därpå, 4/11, kommer Thomas Persson 
med två medarbetare från Lions Forskningsfond i Skåne att informera om 
verksamheten. Decembermötet med Julfest 2/12 äger rum i RHSS lokal, program 
meddelas senare.  
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8. Aktivitetskommittén.  

Ordf. Tommy informerar om Bakluckeloppisen, som löpt på bra. I snitt har det 
kommit 49 bilar med säljare ( av tillåtna 50 ). Efterfrågan är större och RGF har 
varit i kontakt med Polisen om utökning, men ännu ej erhållit något svar. 
Anmälningslistan för de resterande loppisdagarna är fulltecknad. 
Helsingborg Maraton går av stapeln lör 4/9 och 10 medlemmar har anmält sig att 
bemanna vätskekontrollen vid Åkroken. 
Kanelbullens dag. Dagen infaller 4/10. LC Råå kommer att ha ett stånd för 
försäljning fre 1/10 vid ingången till COOP och behållningen skänkes till 
Världsliondagen för SYN, som är den 8/10. Teckningslista och mera information 
kommer.  
Julmarknaden 21/11. Tidigare Julmarknadsgeneral Roger Falkman är beredd att 
hålla i denna men han avvaktar ett beslut från Polisen den 20/9. Om positivt 
planeras LCRåås medverkan enligt tidigare år, om negativt undersöks möjligheter 
att ha aktiviteter på Hamnplan, ev i samarbete med Museiföreningen. 

7 Projektkommittén. Ulf S rapporterar att ett första möte planeras senare i höst när 
projektkatalogen kommit. 

8 Hemsidan. Flera medlemmar rapporterar svårigheter att anmäla sig på 
teckningslistor till de olika aktiviteterna via hemsidan. Förslag lades om att 
Thomas kontaktar Ulf C om att han upprättar ett icke skrivskyddat Worddokument 
på hemsidan för att kunna teckna sig. 

9 Inkomna skrivelser. Ett tackbrev från Rina Siversson med anledning av att hon 
uppmärksammats på sin högtidsdag. 

10 Nomineringskommittén. LP Jörgen påminner sammankallande Bibbi om att ett 
förslag till ny styrelse 2022-2023 ska presenteras i tid för beslut på medlemsmötet 
i februari 2022. 

11 Övriga frågor.  
1. Verksamhetsberättelse och Revisionsberättelse för det gångna året. 

Presenteras på kommande styrelsemöte för beslut på medlemsmötet 7/10. 
2. Högtalaranläggning. Claes Rube, som väckt frågan, har fått i uppdrag av LP 

att inkomma med förslag på hörselhjälp, som är portabelt, lätthanterligt och till 
rimlig kostnad. Nämnas kan att vid nästa medlemsmöte 7/10 på Kajgatan 
kommer Brittmarie B testa en anläggning, som hon har god erfarenhet av.   

3. Inbjudan av partners och supporters vid kommande medlemsmöten. 
Förslag lades om att till medlemsmötena skall partners och supporters inbjudas 
till samtliga programpunkter under mötena, således även närvaro vid 
middagen. Då flera medlemmar inte var närvarande idag beslöts att frågan 
först diskuteras på kommande styrelsemöte, för att sättas på agendan på 
medlemsmötet 7/10.  

4. Inbjudan till Distriktsmöte i Alvesta 16/10. Föreslogs att representation från 
LC Råå vore önskvärd och att nya medlemmar borde åka, gärna två stycken. 
Anmälan till Thomas senast 9/9.  

 

12. LP Jörgen avslutade mötet. 
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Avslutningsvis ett stort TACK till Klubbmästeri/Programkommitté  för ett trevligt 
upplagt program där Aino J Johansson gav oss en lärorik och intressant exposé över Sankta 
Marias historia och en liten rundvandring på det gamla sjukhusområdet med ett besök i 
sjukhuskyrkan. Hon avtackades med applåder, deltagande i måltiden och ett ex av Rååboken. 
Vi avnjöt en god lunch i Linneaträdgården i det vackra vädret och dagen avslutades med 
medlemsmötet. 

Thomas Thelin, LS 
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