Lions Club Råå
Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 23/5 2022. Plats: Hos
Jörgen.
Närvarande: Lars Jarevång, Britt-Marie Stendahl, Thomas Thelin, Tommy Lindahl,
Jörgen Runesson samt Bibbi Brorsson. Frånvarande: Ulf Swanstein.

1. Lp Jörgen öppnade mötet..
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll från 25/4 godkändes.
4. Från Distrikt och Zon. Inget att rapportera.
5. Kassaförvaltare Lars J: Aktuell ekonomisk ställning:
AD-kassan

2 971 kr

Donationsmedel I

39 741 kr

Donationsmedel II (kultur)

63 104,88 kr

Aktivitetsmedel

29 947 kr

Reserverade till Hosanna

20 000 kr

Buffert

9 947 kr

Medel att dela ut exkl Donation

0 kr

Lars informerade vidare om att de donerade bänkarna till Åbrädden nu är betalda, att
kostnaderna för sökta tillstånd till Ankrace och Sillabord kostat 2 x 1 700 kr.
Givet oförändrade villkor från Lions centralt föreslås medlemsavgiften i LC Råå för
kommande Lionsåret förbli oförändrad.

6. Medlemskommittén. Bibbi informerar om att inval av Gertrud Jönsson som ny
medlem kommer att ske på medlemsmötet 2/6. Samtidigt välkomnar vi hennes make,
Sven Jönsson, som flyttar över från LC Staffanstorp.
Två gäster har inbjudits till kommande månadsmöte.
I rekryteringssyfte har Bibbi rekvirerat små informationsfoldrar om Lions att dela ut
till intresserade samband med våra aktiviteter.
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7. Klubbmästeri/Program. Verksamhetsårets sista medlemsmöte och tillika försenat
jubileumsmöte äger rum i Råå Gymnastikförenings klubbstuga 2/6. Inbjudan med
anmälningsinformation är utskickad och många har glädjande nog redan anmält sig.
Välkomna med anmälan till bmstendahl@gmail.com senast måndag 30/5!
Höstens första månadsmöte kommer att äga rum på Kajgatan 1 den 1 september.
Britt-Marie S har rekognoserat på Sundsgården, som kan erbjuda mat och möteslokal
med AV-hjälpmedel och hörslingor. Prel kostnad 200 kr/person. Oktobermötet
planeras förläggas dit i kombination med att vi får en information om skolans
verksamhet.
8. Aktivitetskommittén. Tommy rapporterar:
-

-

-

Bakluckeloppisen. Som tidigare år genomförs den tillsammans med RGF och LC
Råå har sin första söndag den 29/5. Planeringen är klar och anmälningslista är
utlagd på hemsidan. En frys finns på plats och lathunden för genomförandet ska
uppdateras. Lars Vallentin är ansvarig. Dags dato är många pass redan täckta.
Mycket glädjande!
Ankracet. Har dessvärre tvingats ställa in då kommunen inte givit oss tillstånd.
Skälet är att aktiviteten infaller under ynglingsperioden i bäcken. Nytt datum
diskuterades och föreslogs till 10/9. Lars J kontaktar kommunen om
förhandsbesked innan formell ansökan om tillstånd inlämnas.
Sillabordet 2/7. Per E är Sillabordsgeneral. Planering långt framskriden. ICA
Maxi levererar tallrikar som tidigare år, prel 600 är beställda. Nytt planeringsmöte
i Aktivitetskommittén 16/6.
Barnens dag. Anordnas 27/8 av Råås Byalag. LC Råå inbjuden att ha ett stånd
med Lyckohjulet och priser.

9. Projektkommittén. Inget att rapportera.
10. Nomineringskommittén. Inget att rapportera.
11. Hemsidan. Inget att rapportera.
12. Inkomna skrivelser. Inga
13.

Övriga frågor. Med anledning av att avslutningen 2/6 sker i RGF´s stuga beslöts att
hålla ett kort medlemsmöte. Endast tre punkter kommer att avhandlas;
- Inval av en ny medlem samt överflyttning av en redan medlem från annan klubb.
- Rapport från Aktivitetskommittén och
- Ekonomi.

14. Jörgen tackar för ett bra möte och avslutar detsamma.
Övriga styrelsen tackar Jörgen och Bodil för trivsam samvaro och god förplägnad.
/Thomas, LS
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