Lions Club Råå
Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 25 jan 2021. Mötet
skedde digitalt via ZOOM.

Deltog: Ulf Swanstein, Leif Frilund, Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Hans-Ingvar
Green, Jörgen Runesson, Tommy Lindahl och Thomas Thelin.

1. LP Ulf kopplade upp deltagarna och check för ljud och bild gjordes.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Från Distrikt och Zon. Se under punkten Övrigt.
5.

Kassaförvaltare Lars J.
-

-

Lars informerar om att den centrala medlemsavgiften för första halvåret 2020 –
2021 sänkts med 50 % pga att ett litet överskott uppstått i samband med
omorganisationen av Distrikt 101S och att detta återgår till klubbarna.
Ekonomisk ställning per 2021-01-25:

AD-kassan

15 588 kr

Donationsmedel

53 441 kr

Aktivitetsmedel

134 000 kr

Reserverade medel: Hosanna från andra föreningar

21 000 kr

Buffert

25 000 kr

Medel att dela ut exkl Donation

88 000 kr

6. Medlemskommittén. Hans-Ingvar har haft flera kontakter med intresserade tänkbara
medlemmar men pga Coronarestriktionerna får vi avvakta med inbjudan.
Chevronutmärkelser. Fyra medlemmar tilldelas under innevarande fiskalår utmärkelser för
medlemskap i LC Råå: Staffan J, medlem sedan 35 år, Heikki H 20 år ( nyligen avgången
medlem), Tommy L 10 år och Lars Vallentin 10 år. Utdelning planeras ske vid
medlemsmötet i juni, som vi hoppas kunna genomföra med fysisk närvaro.
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7. Klubbmästeri/Program. Bibbi presenterar ett preliminärt program för
medlemsmötena våren 2021.
-

April 8. Görarps Mölla. Soppa och baguette/korvgrillning. Jenni Nyström kommer
och berättar om vad man bör tänka på vid en framtida husförsäljning.
Maj 6. Lunch i Linnea Trädgård. Samt vandring och guidning om ”Gamla Maria”
med Aino J Johanssom.
Juni 3. Sommaravslutning. Lunch i Oxhallen. Bosse Stendahl berättar om lokalens
historia.
Allt med reservation för den kommande Covidutvecklingen.

8. Aktivitetskommittén. Med anledning av att de senaste årens Sillageneral Jörgen
under kommande år lämnar ”generalskapet” och blir LP, har Tommy haft en
diskussion i kommittén om att denna behöver stärkas avseende två funktioner. Han
föreslår Per Ekelund till Sillageneral och Karin Thelin till sponsoransvarig. Båda är
vidtalade. Styrelsen ställer sig mycket positiv till detta förslag.
9. Projektkommittén. Leif informerar om att något regelrätt möte i kommittén inte
kunnat ske pga av Covid. Några förslag diskuterades kort och Leif fick i uppdrag att
till nästa styrelsemöte presentera förslag. Häri kan läggas förslag på hur använda de
9 000 kr som Råå Biblioteks vänner erhöll för 10 år sedan, men som inte kunnat
utnyttjas och därför återbetalts.
10. Nomineringskommittén. Kommitténs ordf Jörgen presenterar förslag till styrelse för
fiskalåret 2021-2022. Se Bilaga. Styrelsen har inga invändningar och beslutar att
förslaget till styrelse går ut till samtliga medlemmar, som meddelar LS Thomas sin
röst. En majoritet av medlemmarna måste avge en röst för att beslutet ska vara giltigt.
11. Övriga frågor.
a/ Tommy aktualiserade att en av våra sponsorer flyttar in i nya lokaler och undrar om
LC Råå ska skicka en blomma vid inflyttningen. Styrelsen finner efter diskussion att
av princip bör vi inte favorisera någon av våra sponsorer på detta vis.
b/ En kallelse med anmälan till ett digitalt Distriktsrådsmöte den 6/2 har sänts ut till
alla Lionsmedlemmar. Styrelsen beslöt att den som är intresserad kan anmäla sig själv.
c/ Charterbrevet, som klubben erhöll för 60 år sedan i samband med att den bildades,
har uppdaterats. På baksidan av brevet, som är inramat, finns nu alla Lionspresidenter
sedan 1960 namngivna.
d/ En uteslutning av medlem, som trots flera påminnelser ej betalt medlemsavgift, har
tidigare beslutats i styrelsen. Uteslutning av medlem kräver dock beslut på
medlemsmöte, varför ärendet aktualiseras då ett sådant kan hållas.
12. Nästa styrelsemöte. Planeras ske digitalt mån 22/3 kl 10.00.
.

13. LP Ulf avslutar mötet.

Bilaga. Förslag till Styrelse 2021-2022.

/Thomas, LS
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