
                                                                          

                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 25/10 2021 hos  
Britt-Marie Stendahl  

Närvarande: Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Tommy Lindahl, Britt-Marie Stendahl, 
Förhinder: Jörgen Runesson Ulf Swanstein och Thomas Thelin. 
Då LS Thomas är sjuk, väljs Britt-Marie Stendahl att skriva dagens protokoll 

1. VLP Bibbi öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

4. Från Distrikt och Zon. Protokollet från zonmötet 2/10 har delgivits alla via mail. 
Bibbi rapporterade från ett givande och väl arrangerat distriktsmöte i Alvesta. 
Intressanta rapporteringar från Lions Rent Vatten i Tanzania; hjälpen till utsatta 
kvinnor i Nepal, distriktets barndiabetesläger, Lions Forskningsfond och Lions 
samarbete med Maritimt Kunskaps Center i Limhamn.  
 

5. Kassaförvaltare Lars J informerade att samtliga medlemmar nu betalt sin avgift. 
Lars rapporterade att loppisen i sommar gett ett överskott på 43 249 kr. 
 
Aktuell ekonomisk ställning: 

AD-kassan                                                                                   15 702 kr 

Donationsmedel                                                                           39 741 kr            

Aktivitetsmedel                                                                          133 245kr 

Reserverade medel: - Skolprojekt Berndt Mattsson                    15 000 kr 
            Förväntade räkningar          5 700 kr                                                                                                            

            Buffert                                                                                          25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                                87 545kr 

     

6 Medlemskommittén: Bibbi informerade att vi troligtvis får in tre nya medlemmar 
efter nyår. Dessa kommer att få inbjudan till våra återstående medlemsträffar i höst. 
 

7 Klubbmästeri/Program. Britt-Marie S rapporterade om kommande medlemsträff 
4/11 på Kajgatan 1, då Thomas Persson från Lions Forskningsfond gästar och 
informerar om fonden. 
Planering av julfesten 2/12 pågår. Program och tidsschema är klart. ”Australiska 



Festservice och Catering levererar maten. 
Paret Thelin har donerat två konsertbiljetter (Chess på Helsingborg Arena i februari). 
Auktion på dessa biljetter (värde 800 kr.) kommer att hållas under julfesten och 
pengarna ska tillfalla klubbkassan. 
Förslaget att utflykten i maj ska gå till Marint Kunskapscenter i Limhamn 
diskuterades. Ärendet behandlas inom programkommittén. 

8 Aktivitetskommittén. Tommy rapporterade från kommitténs senaste möte, att 
planeringen av julmarknaden 21/11 är klar och ansvarsposterna är fördelade. 
Tre plus ett tält är beställda, ledljus inköpta. Tommy presenterade tre reklamblad, 
vilka ska delges medlemmarna och läggas ut på hemsidan resp. facebook.  
Bemanningslistan är nu installerad på hemsidan. De tre stånden: chokladhjul, glögg- 
och korvförsäljning ska bemannas med fyra pass vardera. 
Ett tält ska gälla som värmetält och här ska också finnas information om Lions arbete. 
LK Lars ansvarar för kassaskrin, förbereder dessa med växelkassa och sköter 
kontanthanteringen vid julmarknaden. 
Tommy presenterade en förfrågan från Råå museum, om att överta Lions äldre bodar. 
Frågan tillstyrktes av styrelsen och lämnas till månadsmötet för beslut. 

9 Projektkommittén. Projektkatalogen godkändes under distriktsmötet, är utskickad till 
medlemmarna och överlämnad till kommittén för behandling. 

10 Nomineringskommittén. Inget att rapportera 
 

11 Hemsidan. Facebook-kontot kommer att hanteras av Jörgen Runesson. 

12 Inkomna skrivelser. Det fanns inga skrivelser att rapportera. 

13 Övriga frågor: LP Jörgen hade anmält ett ärende gällande en donation på 10 000 kr. 
till hemlösa i Helsingborg. Pengarna hade mottagits av Lions Insamlingsstiftelse. 
Styrelsen rekommenderade att pengarna ska tillföras Hemlösas Hus 90-konto. 
Under den tid då Tommy Lindahl vistas utomlands kommer hans plats i styrelsen att 
ersättas med Per Ekelund 

14 VLP Bibbi avslutade därmed mötet.  
 
Slutligen tackade styrelsen värdinnan för god måltid och ett trevligt möte.  
 
Bilagor. Inbjudan till medlemsmötet 4/11.   
 
 

/ Britt-Marie Stendahl, vikarierande sekreterare 


