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                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 27/9 2021 hos Tommy 
Lindahl.  

Närvarande: Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Tommy Lindahl, Britt-Marie Stendahl, 
Jörgen Runesson och Thomas Thelin. Förhinder: Ulf Swanstein. 

 

1. LP Jörgen öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

4. Från Distrikt och Zon. Det nya fiskalårets första DM hålls 16/10 i Alvesta. Bibbi och 

Brittmarie Blomkvist är anmälda. Till Zonmötet 2/10 åker Jörgen och Bibbi. 

 

5. Kassaförvaltare Lars J: Aktuell ekonomisk ställning: 

AD-kassan                                                                                   23 275 kr 

Donationsmedel                                                                          39 741 kr            

Aktivitetsmedel                                                                         132 116 kr 

Reserverade medel: - Skolprojekt Berndt Mattsson                   15 000 kr                                                                                                                       

            Buffert                                                                                          25 000 kr 

Medel att dela ut exkl. Donation                                             92 116 kr 

 

6. Medlemskommittèn. Alla medlemmar utom en har betalt medlemsavgiften, trots 

påminnelse. Bibbi kontaktar vederbörande och meddelar att avgiften ska vara betald 

innan nästa styrelsemöte den 25/10. 

Lions centralt har uppmanat att en medlemsenkät ska genomföras av samtliga klubbar 

med avsikten att underlätta medlemsrekrytering. Enkäten är omfattande och Bibbi har 

i uppdrag att tillsammans med Britt-Marie S gå igenom denna och till nästa 

styrelsemöte presentera förslag till hur den skulle kunna användas i klubben. Rapport 

från vår klubb ska lämnas till Rådsmötet senare i höst. 

 

7. Klubbmästeri/Program. Britt-Marie S informerar om programmet vid nästa 

medlemsmöte den 7/10, då Jenni Nyström är inbjuden, se bilagd Inbjudan. 
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Medlemsmötet håll på Kajgatan 1 och då köket inte kan börja servera oss senare än kl. 

18.00 kommer programmet att ha följande ordning: 
 
Kl. 17.30 föröl, 1800 måltid, ca 19.00 föredrag, därefter hålls medlemsmötet. 
Respektive och supporters inbjudes till föröl, måltiden och föredraget. 
 

Till novembermötet kommer Lions Forskningsfond och informerar om fonden. I 

december hålls Julfesten, programmet meddelas senare. Till februarimötet får vi 

information om planerna för H22 och i mars kommer Karin T att berätta om hur hon 

hittade sin okända morfar med hjälp av DNA.  

8. Aktivitetskommittén. Tommy informerade om Kanelbullens Dag 1/10, då 

kanelbullar kommer att säljas mellan kl. 9.00 och 19.00 i entrén på COOP. 

Bemanningen är klar. 

Bakluckeloppisen avslutas 3/10, arbetspassen är bemannade.  

Julmarknaden äger rum 21/11. Preliminärt kommer Lions att ha 4 stånd; 

glöggförsäljning, korvförsäljning, varulotteri och chokladhjul. 32 pass behöver 

bemannas. Ny LED-belysning beslöts inköpas till tälten, som kommer att stå glesare 

än under tidigare år. Till Julgeneral har utsetts Lars Vallentin. 

Ankracet planeras gå av stapeln i maj nästa år, datum ännu ej bestämt. Ankgeneral: 

Karin Thelin. 

Sillabordsgeneral blir Per Ekelund. Han kommer också att ersätta Tommy i styrelsen 

under tiden Tommy är utomlands.  

9. Projektkommittén. Inget att rapportera. 

10. Nomineringskommittén. Inget att rapportera 
 

11. Hemsidan. Jörgen har varit i kontakt med Ulf C, som vill stänga Instagram kontot 

pga. obefintlig aktivitet. Ulf C fortsätter med hemsidan men vill att någon annan tar 

över Facebook-kontot. Marianne Ekelund kommer att tillfrågas.   

12. Inkomna skrivelser. Tackbrev har inkommit från Lions Forskningsfond med 

anledning av att Roman Assarssons högtidsdag uppmärksammats. 

13. Övriga frågor. Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse och Förslag till Kommitté 

sammansättning har godkänts av styrelsen som föreslår medlemsmötet att tillstyrka 

dessa. Går ut som bilagor till kallelsen till medlemsmötet 7/10 

.     14. LP Jörgen avslutar mötet.  

Slutligen tackar styrelsen värdparet Tommy och Carin för en utsökt förplägnad under trevliga 

former    

Bilagor. Inbjudan till medlemsmötet 7/10, Revisionsberättelse, Verksamhetsberättelse och 

Förslag till Kommitté sammansättning.   

/Thomas, LS    


