
                                                                          

                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 28/3 2022. Plats: Hos 
Ulf Swanstein. 

Närvarande: Lars Jarevång, Britt-Marie Stendahl, Jörgen Runesson, Thomas Thelin, 
Ulf Swanstein, tf Aktivitetsansvarig Per Ekelund, samt Bibbi Brorsson per telefon.  

 

1. LP Jörgen öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll från 21/2 samt extra mötesprotokoll från 11/3 
godkändes.  

4. Från Distrikt och Zon. Bibbi och Brittmarie B deltog på Zonmöte i Helsingborg 
19/3.  

Kort rapport: 12 av 13 klubbar i zonen var närvarande. Totalt är vi 308 medlemmar i 
zonen och medlemstalet under senare tid har varit relativt konstant. 
Den 5 juni inträffar Världsmiljödagen med fokus på Rent Vatten. Klubbarna 
uppmanas ordna en aktivitet med avsikt att låta behållningen gå till detta ändamål. 
Pågående aktuella projekt som stöds är Synprojektet i Kolandoto, Hosanna och en 
Syskola i Nepal. 
I DG Sten-Yngve Södergrens månadsbrev nr 8 utsänt till alla medlemmar redovisas 
vad som nu pågår, bl a hur hittills insamlade medel till Ukraina används. 
Nästa Distriktsmöte äger rum i Sölvesborg den 23/4. Bibbi och Eva Ö åker. 
 

5. Kassaförvaltare Lars J: Aktuell ekonomisk ställning: 

AD-kassan                                                                                    9 080 kr 

Donationsmedel I                                                                          39 741 kr            

Donationsmedel II ( kultur)                                                        63 104,88 kr 

Aktivitetsmedel                                                                              33 127 kr                            

Reserverade till Hosanna                                                                19 250 kr                                                                                                                           

            Buffert                                                                                            13 877 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                                          0 kr 

Kommentar. Under månaden har extra utgifter belastat aktivitetskontot pga det 
snabba iordningställandet av vårt nya förråd på Västindiegatan. Kostnaderna har 



främst bestått av hyra och transport av container. Detta har medfört att den beslutade 
bufferten om 15 000 kr temporärt har belastats något.  

  

6. Medlemskommittén. Två nya medlemmar inväljes på kommande månadsmöte; Anita 
Johansson och Hans Micha. Fadder är Brittmarie Blomkvist. Två personer, tidigare 
medlemmar i Lions Staffanstorp, har anmält intresse att gå med i LC Råå. Bibbi bjuder 
in dem till majmötet. 

Klubben har kvalificerat sig för att dela ut 6 st Melvin Jones utmärkelser. En sådan 
kan även delas ut till en icke medlem som gjort förtjänstfulla insatser i Lions anda. 
Medlemskommittén får i uppdrag att ta fram kriterier för att erhålla en MJ-utmärkelse. 

  

7. Klubbmästeri/Program. Britt-Marie S informerar att på kommande möte kommer 
Mona Green att kåsera om Råå.  

Maj-mötet förläggs till Limhamn, där vi besöker Marint Kunskapscentrum ( av 
aktuellt intresse bl a pga Världsmiljödagen 5/6 och de danska föroreningarna i 
Öresund! ). Möte och måltid sker i deras lokaler och vi tar oss dit med bil. Samåkning 
så långt möjligt!  

8. Aktivitetskommittén.  Pelle meddelar att den nya förrådslokalen på Västindiegatan 
nu är iordningställd. 

Ankracet. Föreslås äga rum 5/6 på Världsmiljödagen och behållningen skänkes till 
projektet ” Rent Vatten”. Föreslogs att en miljöorganisation skulle inbjudas att ha ett 
informationsstånd jämte våra aktiviteter. Aktivitetskommittén planerar. Karin T är 
Ankgeneral. 

Sillabordet Äger rum 2/7. ICA Maxi levererar tallrikar som tidigare år men priset har 
stigit från 58 kr till 65 kr. Maxi önskar i god tid få uppgift om hur många tallrikar vi 
önskar och styrelsen föreslår 500-600 st med möjlighet till precisering senare. 
Ungdomsstipendiet ska utdelas vid samma tillfälle och i år föreslås det gå till IS Götas 
ungdomssektion, som bidrag till uppbyggnaden av sin lokal som nyligen förstörts i en 
brand. Ulf kontaktar IS Göta. 

Bakluckeloppisen. Fortfarande oklart med samarbete med RGF. Innan beslut om 
startdatum kan tas, kontaktas Wihlborgs och RGF. Lämpliga startdatum är 15/5 eller 
22/5. För att undvika besvärliga transporter av grillen och gasolen till och från 
loppisområdet, föreslås att bygga en liten låsbar låda för förvaring. Denna kan ställas 
vid en gavel på kiosken. Pelle åtar sig att bygga lådan. Beräknad materialkostnad ca 
2500 kr. Styrelsen godkände förslaget.  

  

9. Projektkommittén. Ulf rapporterade att han haft kontakt med Åbrädden och 
Fullriggaren. Åbrädden önskar köpa in två nya bänkar a 4000 kr och styrelsen beslöt 
att 8000 kr tas av Donationsmedel I för detta ändamål. Fullriggaren återkommer. 

Betr Donationsmedel II, som ska gå till aktiviteter för att främja kulturen på Råå, 
föreslås en kommitté bildas med syftet att hantera ansökningar med aktiviteter, som 



faller inom donationens andemening. Ett förslag till lämplig kommittésammansättning 
med 3 personer diskuterades och projektkommittén avser kontakta dessa innan 
medlemsmötet 7/4, då förslaget hoppas kunna presenteras. 

10. Nomineringskommittén. Jörgen tog upp frågan om hur kommittéerna under 
kommande år ska bemannas. Styrelsen beslöt att alla medlemmar under april månad 
tillfrågas om vilken kommitté de vill arbeta inom och skicka in sitt önskemål till 
sekreteraren. Ordförandena i respektive kommitté får en sammanställning av 
sekreteraren, träffas och samråder, och försöker beakta önskemålen så långt möjligt. 
Deras slutliga förslag presenteras på majmötet. 

 
11. Hemsidan. Inget att rapportera.   

12. Inkomna skrivelser. Inga 

13. Övriga frågor. Jörgen informerar att Lions Råå har lämnat 100 kg skänkta glasögon 
till ”Vision for All”. Detta har förmedlats genom Folkuniversitetet i Halmstad. 

Nästa möte. LP Jörgen är borta nästa styrelsemöte i april och månadsmötet i maj. 
VLP Bibbi ersätter Jörgen.   .      

       14.   LP Jörgen avslutar mötet.  

Avslutningsvis tackar styrelsen för en mycket god förplägnad hos Ulf och Mette. Kyckling i 
dragonsås, ett gott vin och goda småkakor till kaffet uppskattades stort!    

 

/Thomas, LS                         

 

 


