Lions Club Råå
Månadsmötesprotokoll fört vid Lions Club Råås möte Torsdagen den 5 Maj 2022.
Lokal: Maritimt Kunskaps Center, Limhamn.
Närvarande: Bibbi Brorsson, Britt-Marie Stendahl, Karin Thelin, Lars Jarevång,
Thomas Thelin, Leif Frilund, Marianne Ekelund, Erik Ryding, Brittmarie Blomkvist,
Per Ekelund, Tommy Lindahl, Ingrid Wallin och Lars Wallin. Ulf Swanstein deltog
endast i måltid och föredrag.
Gäster: Gertrud och Sven Jönsson

1.

I LP Jörgens frånvaro förklarade VLP Bibbi mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll från 2022-04-07 godkändes.
4. Från Distrikt och Zon. Bibbi rapporterade kort från Distriktsmötet i Sölvesborg,
där Bibbi och Eva Ö deltog. Ukrainafrågan dominerade mötet och det redogjordes
för hur Lions humanitära hjälp förmedlades till krigsflyktingar i Ukraina och
grannländerna. Nämndes särskilt ett initiativ från LC Romeleåsen, där insamling av
kläder och livsmedel samlats in. 4-5 privata lastbilstransporter till vänklubben i
Ungern har gjorts där vidare distribution till behövande gjorts. Insamlingslokal finns
i S. Sandby.
5. Ekonomi. - Kassaförvaltare Lars J: Ekonomisk ställning per 5/5 2022
AD-kassan

2 971 kr

Donationsmedel I

39 741 kr

Donationsmedel II (kultur)

63 104,88 kr

Aktivitetsmedel

9 947 kr

Reserverade medel

0 kr

Förväntade räkningar

0 kr

Buffert

9 947 kr

Medel att dela ut exkl Donation

0 kr

Lars informerade vidare att Åbrädden nu fått sina bänkar skänkta av LC Råå.
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6. Medlemskommittén. Två tidigare Lionsmedlemmar från LC Staffanstorp, Gertrud
och Sven Jönsson har uttryckt intresse för medlemskap i LC Råå och har av Bibbi
bjudits in till dagens möte. Hälsas välkomna!
7. Klubbmästeri/Program. Dagens program är studiebesöket på Maritimt Kunskaps
Center i Limhamn. Planering pågår för våravslutningen som också kommer att
uppmärksamma LC Råås försenade 60-årsjubileum av klubbens tillblivelse. Pandemin
har ju satt käppar i hjulet under de gångna två åren. Avslutningen äger rum i RGF´s
lokal på Hamnplan.
Britt-Marie S informerar vidare om att septembermötets program planeras att handla
om Råå ån och vattenvård.
Underhandling med Sundsgården pågår om att förlägga månadsmöten dit under hösten
på prov.
8. Aktivitetskommittén. Aktivitetsansvarig Tommy informerar:
1. Bakluckeloppisen. RGF har utan dialog ställt LC Råå inför faktum att första
loppistillfället blir 15/5. LC Råå har inte accepterat, dels pga tillvägagångssättet,
dels pga att städning och andra förberedelser på loppisplanen inte gjorts. Ett
gemensamt ”städmöte” är planerat 13/5. För närvarande således ett högst oklart
läge.
2. Ankracet. Går av stapeln 5/6 kl 11-14 på Världsmiljödagen som har fokus på
”Rent Vatten” och dit behållningen av Ankracet ska gå. Planeringen är klar,
polistillstånd har begärts, rensning av bäcken kommer att begäras när tidpunkten
närmar sig och anmälningslista är upprättad. Mellan 15 och 20 pass behöver
bemannas.
3. Sillabordet 2/7. Sillageneral Per E informerar. Preliminärt har 600 tallrikar
beställts. I år planeras ett ordinarie sillabord med tält, korvgrillning chokladhjul,
kaffe och underhållning. Underhållningen dock ej ännu klar.
Ingrid och Lars W återupptar tidigare års trevliga sed med fika i trädgården efter
tältresning, avnjutande av sillatallrik under dagen och samling på kvällen efter
förrättat värv.
9. Projektkommittén. Inget att rapportera.
10. Nomineringskommittén. Sedan föregående möte har medlemmarnas önskemål om
kommittétillhörighet under kommande år hanterats av den blivande styrelsen. En lista
över nästa års funktionärer och kommittésammansättningar har skickats ut till
medlemmarna.
11. Hemsidan. Intet nytt.
12. Inkomna skrivelser. Inga.
13. Övriga frågor. Råås Byalag har gjort en inbjudan till LC Råå om deltagande på
Barnens Dag, som anordnas i Värdshusparken vid Råå ån. Vi kan bidra med
chokladhjulet. Mötet positivt till deltagande. Hanteras vidare av den kommande
aktivitetskommittén.
14.. VLP Bibbi tackar för ett bra möte och avslutar detsamma...
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Dagens möte var förlagt till Maritimt Forsknings Centrum i Limhamn, där verksamhetschefen
Michael Palmgren hälsade oss välkomna. Efter avnjutande av en landgång från ICA Maxi
berättade Michael engagerat och intresseväckande om havets betydelse för planetens klimat
och särskilt fokuserade han på Öresunds marina miljö. Ytterst intressant och lärorikt! Michael
avtackades med Rååboken och applåder. En kort rundvandring bland utställningsmontrarna
följdes av månadsmötet innan avfärd mot Råå.

Thomas Thelin, LS
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