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                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 24/1 2022. Mötet 
skedde digitalt via ZOOM.  

Deltagande: Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Jörgen Runesson, Thomas Thelin, Ulf 
Swanstein, Per Ekelund, ersättare aktivitetsansvarig och Brittmarie Blomkvist, 
ersättare klubbmästeriansvarig.  

 

1. LP Jörgen öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

4. Från Distrikt och Zon. Zonmötet i februari inställt. Ny vice zonordförande (vZO) är 

Marianne Friberg, LC Kävlinge. 

 

5. Kassaförvaltare Lars J: Aktuell ekonomisk ställning: 

AD-kassan                                                                                   15 702 kr 

Donationsmedel  1                                                                      39 741 kr   

Donationsmedel  2                                                                 63 104,88 kr 

Aktivitetsmedel                                                                          74 193 kr 

Reserverade medel: - Skolprojekt                                              15 000 kr  

Reserverade medel Hosanna                                                      19 250 kr 

Förväntade räkningar                                                                          0 kr                                                                                                                         

Buffert                                                                                        25 000 kr 

Medel att dela ut exkl. Donation                                             14 943 kr 

 

6. Medlems kommittén. Bibbi rapporterar att hon gått igenom handlingar i Lions kassaskåp 

utifrån GDPR-direktiv. Finns nu endast uppgifter på medlemmar antagna efter 2018. 

7. Klubbmästeri/Program. Inget att rapportera. Medlemsmötet i februari inställt. 
  

8. Aktivitetskommittén.  Med anledning av att vårt hyresavtal om förrådet löpte ut vid 

årsskiftet, har Per ombesörjt hyra av en container, som står intill kiosken på 
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loppisområdet. Under gårdagen mötte 13 Lionsmedlemmar upp och utrymde förrådet på 

1,5 tim. Per framför ett stort tack till de som hjälpte till! Skriftligen kontaktat Wihlborgs 

om hjälp till mera permanent lösning, avvaktar svar. Lars J har gått ut på Facebook om 

förfrågan om lokal. Bo Stendahl har en eventuellt lämplig lokal.  Per tar kontakt. 

9. Projektkommittén. Nytt möte i kommittén planeras under våren. 

10. Nomineringskommittén. Ordf. Bibbi presenterar förslag till ny styrelse och nya revisorer 

för 2022-2023, se bilaga. Styrelsen ställer sig bakom förslaget, som föreslås beslutas på 

nästa medlemsmöte. 
 

11. Hemsidan. Inget att rapportera.   

12. Inkomna skrivelser. Inga. 

13. Övriga frågor. 1. Donation från Bibliotekets vänner. Summan är angiven ovan, drygt 

63 000 kr, ska användas för att främja kulturen på Råå. Projektkommittén får i uppdrag 

att ta fram förslag till hur pengarna kan användas. 

2. Ev. återförande av pengar avsedda för drogfri ungdom. Bordlades. 

3. Kontaktperson i miljöfrågor. Miljö är ett av Lions fokusområden och på zon nivå 

planeras någon form zonaktivitet. Alla klubbar bör ha en representant och styrelsen beslöt 

att funktionen ingår i uppdraget som aktivitetsansvarig. 

4. Ansvarig nästa styrelsemöte: Lars J. 

5. Nästa månadsmöte 4/2. Styrelsen beslöt att ställa in mötet med tanke på rådande 

coronaläge. 

 

14. LP Jörgen avslutar mötet.  

   

Bilagor. Nomineringskommittén förslag till styrelse och revisorer under 2022 – 2023. 

/Thomas, LS                         

 

 


