Lions Club Råå
Månadsmötesprotokoll fört vid Lions Club Råås möte Torsdagen den 7 April 2022.
Lokal: Kajgatan 1.
Närvarande: Jörgen Runesson, Lars Vallentin, Bibbi Brorsson, Britt-Marie Stendahl,
Karin Thelin, Lars Jarevång, Hans-Ingvar Green, Thomas Thelin, Leif Frilund,
Rosemarie Jönsson, Bo Jönsson, Per Siversson, Staffan Jonasson, Marianne Ekelund,
Mats Henriksson, Lars Olsson, Lars Wingren, Eva Öhrn, Erik Ryding, Brittmarie
Blomkvist, Ulf Carlsson, Per Ekelund, Tommy Lindahl, Claes Rube, Eva Öhrn, Anita
Johansson och Hans Micha.

1.

LP Jörgen förklarade mötet öppnat.

2. Inval av nya medlemmar. Anita Johansson och Hans Micha invaldes under vederbörliga
högtidliga former. Ceremonimästare var Medlemsansvarig Bibbi Brorsson och
Lionspresident Jörgen Runesson. Fadder till båda: Brittmarie Blomkvist. Anita och Hans
hälsades mycket välkomna som medlemmar i LC Råå!
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll från 2022-03-02 godkändes.
5. Från Distrikt och Zon. Ett Zonmöte ägde rum i Helsingborg 19/3 och Bibbi och
Brittmarie B deltog. Mötet samlade representanter från 12 av de 13 klubbarna i zon 2 (
nordvästra Skåne). Bl a beslöts att ett ”zonteam” inrättas för att öka samarbetet mellan
klubbarna och teamet ska ledas av zonordföranden, som väljs ett år i taget enligt ett
rullande schema. Aktuellt för LC Råå först 2027 – 2028.
Världsmiljödagen för fokusområdet ”Rent Vatten” inträffar 5/6 och klubbarna uppmanas
att ordna en aktivitet, där behållningen går till detta ändamål. För LC Råås del ska
intäkterna från det planerade Ankracet gå dit.
Ett Distriktsmöte äger rum i Sölvesborg 23/4. Bibbi och Eva Öhrn är anmälda.
6. Ekonomi. - Kassaförvaltare Lars J: Ekonomisk ställning per 7/4 2022
AD-kassan

3 164 kr

Donationsmedel I

39 741 kr

Donationsmedel II (kultur)

63 104,88 kr

Aktivitetsmedel

13 468 kr
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Reserverade medel

0 kr

Förväntade räkningar

0 kr

Buffert

13 468 kr

Medel att dela ut exkl Donation

0 kr

Kommentarer: Det snabba iordningställandet av vårt nya förråd på Västindiegatan har
medfört extra utgifter, främst i form av hyra och transport av en container. Den beslutade
bufferten om 15 000 kr har därför temporärt belastats något.
Den humanitära krisen i Ukraina har medfört svåra umbäranden för civilbefolkningen.
Styrelsen tog ett beslut per capsulam under mars månad att snabbt skänka medel till
Ukraina, varför inga medel finns för närvarande att dela ut.

7. Medlemskommittén. Bibbi meddelar att en intresserad person har kontaktat henne om
önskemål om medlemskap. Återkommer med information. Med anledning av medlemmen
Sigge Enhammers bortgång har styrelsen beslutat att Christina Enhammer får
supporterstatus. Christina har tackat ja till detta.
8 Klubbmästeri/Program. Britt-Marie S informerar om att Majmötet 5/5 förläggs till
Limhamn, där vi gör ett guidat studiebesök på Marint Kunskapscentrum. Samåkning i egna
bilar planeras och preliminärt ska vi samlas på parkeringen vid ICA Maxi kl 15.30. Möte
och intag av en enklare måltid sker i lokaler på Centrat. Britt-Marie ger mera detaljerad
information i samband med den skriftliga inbjudan.
Junimötet hålls i RGFs lokal på Råå. Årsavslutningen avses bli lite extra då klubben firar
sitt försenade 60-årsjubileum (fick ställas in pga Coronan 2020).
9 Aktivitetskommittén. Aktivitetsansvarig Tommy har nu återkommit från sydligare
breddgrader och inleder med att tacka Pelle E för hans insatser som ersättare, i synnerhet
för den snabba och välorganiserade flytten av förrådet till Västindiegatan.
Aktivitetskommittén har ett möte 21/ 4. På agendan står:
1. Bakluckeloppisen. Tommy har varit i kontakt med RGF, som kommer att inleda
loppisen 15/5 på samma ställe som tidigare.. För vår del blir första tillfället 22/5.
En del nya logistikproblem har uppstått med tanke på att vi flyttat förrådet.
Information om genomförandet presenteras på majmötet.
2. Ankracet. Preliminärt datum var 5/6, Världsliondagen, men en kollision med
loppistiderna har nu uppstått. Kommittén återkommer.
3. Helsingborgs stad planerar ett ”Night Run” en löpartävling i staden med start kl
22.00. Funktionärer sökes och ersättningen blir 100 kr/funktionär. Mötet intog en
avvaktande hållning till aktiviteten.
4 Sillabordet 2/7. Preliminärt har 600 tallrikar beställts. I år planeras ett ordinarie
sillabord med tält, korvgrillning chokladhjul, underhållning mm.
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10.

Projektkommittén. Kommittén (Ulf S, ordf, Hans -Ingvar och Thomas) sammanträdde
10/3 med uppdraget att föreslå utdelning av medel till Ukraina via Lions Ukrainahjälp.
Kommittén föreslog att 20 000 kr skulle gå till Ukraina och 11 000 kr till prioriterade
projektet ” Rent Vatten” i Afrika. Då Ukrainahjälpen brådskade togs i styrelsen via mail ett
per capsulam beslut, ett förfarande, som på förhand godkänts på medlemsmötet 2/3.
Ang donationsmedel II, som ska användas till aktiviteter för att främja kulturen på Råå.
Styrelsen har lagt ett förslag om att en undergrupp till projektkommittén utses och som ska
bedöma ansökningar och bereda/föreslå aktiviteter inom ramen för donationens syfte.
Undergruppen föreslås bestå av Staffan, Brittmarie B och Christina Enhammer. Mötet
godkände förslaget.

11.

Nomineringskommittén. På förra mötet togs beslut om nästa års styrelse och
kommittéansvariga. Nästa steg blir att bemanna kommittéerna och härvidlag får göras en
avvägning mellan kommittéernas behov av huvuden och medlemmarnas önskemål. LS
Thomas kommer att i dagarna skicka ut en enkät där medlemmarna får ange ett förstaval
och ett andraval. Målet är en fördelning, där alla parter ska bli så nöjda som möjligt.
Önskemålen sammanställs och överlämnas till de 5 kommittéansvariga, som har att
presentera ett förslag, där alla medlemmarna är fördelade på någon kommitté. Mötet
godkände förfaringssättet.

12.

Hemsidan. Ulf C: Är uppdaterad.

13.

Inkomna skrivelser. En inbjudan från Lions Forskningsfond Skåne lör 7/5 på Stiftsgården
Åkersberg i Höör. Utdelning av forskningsanslag kommer ske och flera mottagare kommer
att presentera sina projekt. Info om anmälan bifogas.
Ett tackbrev från LFFS för donation från klubben med anledning av Inga-Lena Steltzers
högtidsdag.

14

Övriga frågor. Klubben, via Lars J, och andra klubbar har fått en förfrågan från Lions
Forskningsfond Skåne om att föreslå en ersättare i styrelsen, då en person lämnat. Personen
bör vara datakunnig. Intresserade kan anmäla sig till Lars J.

15.

LP Jörgen avslutar mötet.

Trettiotre medlemmar med partners och supporters hade mött upp. Efter måltiden fick vi
avnjuta Mona Greens historiska exposé om betydelsefulla händelser och personer sedan Råå
blev svenskt fram till idag. Det hela åtföljt av intressanta bilder. Lättsamt, underhållande och
initierat! Tack Mona!

Thomas Thelin, LS
Bilaga; Inbjudan LFFS
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