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                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 29/11 2021 på Råå 
Museum.  

Närvarande: Bibbi Brorsson, Lars Jarevång, Britt-Marie Stendahl, Jörgen Runesson, 
Thomas Thelin och tf Aktivitetsansvarig  Per Ekelund, som ersätter Tommy Lindahl 
som har förhinder.  

 

1. LP Jörgen öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.  

4. Från Distrikt och Zon. Inget rapportera. 

 

5. Kassaförvaltare Lars J: Aktuell ekonomisk ställning: 

AD-kassan                                                                                   11 702 kr 

Donationsmedel                                                                          39 741 kr            

Aktivitetsmedel                                                                         155 570 kr 

Reserverade medel: - Skolprojekt Berndt Mattsson                   15 000 kr  

Förväntade räkningar                                                                    5 700 kr                                                                                     

            Buffert                                                                                          25 000 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                            109 870 kr 

Julmarknaden med 3 Lionsstånd inbringade ett netto på ca 24 500 kr, ett mycket gott 

resultat. 

6.       Medlemskommittén. Tre blivande medlemmar är aviserade för inval under   

      vårterminen, datum bestäms senare. Inbjudan, kallelse och protokoll skickas till dem  

      från och med idag.  

7. Klubbmästeri/Program. Britt-Marie S informerar om Julfesten 2/12. 31 medlemmar 

med respektive är anmälda. 
Våren program klart. Till februarimötet kommer Lotta Blond och informerar om H 

22, i mars berättar Karin T om hur DNA öppnade vägen till hennes okände morfar, på 

aprilmötet kåserar Mona Green om Råå och i maj gör vi ett studiebesök på Marint 

Kunskapscentrum i Limhamn.  
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8. Aktivitetskommittén.  Per rapporterade att arbetet med Julmarknaden förlöpte bra 

men att uppställningen från medlemmarna lämnade övrigt att önska. Flera medlemmar 

fick ta dubbla pass och Julgeneral Lars V noterade att endast 33% av medlemmarna 

deltog. Frågan väcktes om att inventera bland medlemmarna intresse för att överföras 

till passiv medlem, i syfte att få kunskap om hur många aktiva medlemmar klubben 

kan räkna med vid de olika aktiviteterna.  

Kommittén önskar inköpa 4-5 lådor att ständigt ha färdigstuvad rekvisita i avsedda för 

respektive aktivitet – grillning, chokladhjul, glögg, kaffe, loppis, allt för att göra för- 

och efterarbete lättare. Kostnad ca 1500 kr. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.  

Kommande planerade aktiviteter är bakluckeloppis med start början på maj, Ankrace 

slutet av maj. General är Karin T, och Sillabordet, General är Per E. 

Under den tid Tommy L vistas utomlands kommer hans plats i styrelsen att ersättas av 

Per E.   

9. Projektkommittén. Ulf S föredrog gruppens förslag till fördelning av medel till olika 

ändamål, se bifogad bilaga, sålunda totalt 93 000 kr. Förslaget till beslut på 

månadsmötet 2/12. 

10. Nomineringskommittén. Inget att rapportera 
 

11. Hemsidan. Inget att rapportera.   

12. Inkomna skrivelser. Inga. 

13. Övriga frågor. 1. Befrielse från charter- och inträdesavgift. Den internationella 

styrelsen har beslutat att inga medlemsavgifter för nya medlemmar ska debiteras från 

idag till och med 20 juni 2022. Syftet är att underlätta medlemsrekrytering i en tid när 

ökade hjälpinsatser behövs. 

2. Skrivelse om GDPR och nya medlemmar. Styrelsen konstaterade att klubben lever 

upp till Persondatalagens krav och att personuppgifter om nya medlemmar förvaras i 

ett låst kassaskåp på lagret. Medlemsansvarig har till uppgift att en gång om året 

uppdatera och städa i innehållet, framför allt beträffande medlemmar som lämnat 

klubben, där uppgifterna sparas i 2 år. 

3. Prylar från Råå Biblioteks Vänner. Klubben är erbjuden att över ta en projektor, en 

högtalaranläggning och ett kassettdeck. Styrelsen beslutar att tacksamt ta emot 

gåvorna. 

4. Inköp av gasoltub. För att inte riskera att gasen tar slut under en aktivitet önskar 

aktivitetskommittén inköpa ytterligare en 6 kg gasoltub. Styrelsen ställer sig positiv. 

5. Nomineringar inför DM 2.Distriktsvalsnämnden önskar nomineringsförslag till 

följande uppdrag: En Distriktsguvernör (DG), 2 vice DG, 2 Revisorer och 2 ersättare 

ska utses för nästa Lionsår. Förslag på namn ska vara inlämnade senast 31/12. Info 

finns på www.lions101s.se . 

6. Förråd och Loppisplats. Enligt Ingemar Ask i RGF har Wihlborgs sålt fastigheten 

till Kommunen med överlåtelse 1/1 -22 och RGF har tecknat ett nytt avtal för sin 
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verksamhet. Det är oklart vad som gäller betr vårt förråd då vi hyr av RGF i andra 

hand. Jörgen tar skyndsamt lämpliga kontakter i ärendet. 

7. Jörgen hade anmält ett ärende gällande en donation på 10 000 kr till hemlösa i 

Helsingborg. Pengarna hade mottagits av Lions Insamlingsstiftelse. Styrelsen 

rekommenderade att pengarna ska tillföras Hemlösas Hus i Helsingborg. 

8. Ulf S tar upp en formulering i senaste medlemsmötesprotokollet, som säger att 

respektive och supporters inbjudes till måltiden och programpunkten men inte till 

själva medlemsmötet. Ulf menar att om respektive deltagit i måltiden och 

programpunkten kan hen sitta med i bakgrunden på mötet också. Efter diskussion i 

styrelsen skedde votering och Ulfs förslag bifölls. 

.     13. LP Jörgen avslutar mötet.  

Styrelsen Bibbi för en mycket god lunch med kaffe, och Ulf S för att Museets lokal ställts till 

förfogande. 

Slutligen en Hälsning till alla Lions från ett 23-gradigt Cypern och Aktivitetsansvarig 

Tommy, som gratulerar till en fint genomförd Julmarknad.     

Bilagor. Projektkommitténs förslag till fördelning av medel. 

/Thomas, LS           
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Lions Club Råå – projektkommitté 

 

 

Vi föreslår månadsmötet följande: 

 

Att besluta utdela: 

1. Till nationella Lions projekt: 

• Katastrofberedskapen(samarb m MSB)   2.800:- 

• Fonden för funktionsvariationer   1.900:- 

• Bring Quality to Life – Tältaktiviteten(samarb m MSB) 2.800:- 

• Lions Rent Vatten(Tanzania)   1.600:- 

• Barndiabetesläger          600:- 

Delsumma:=  9.700:- 

 

2. Till Lions Women Skill Training Center(Nepal):   3.300:- 

 

3. Till Lions Forskningsfond Skåne:                         30.000:-

                          

 

4. Till LCIF(Internationell katastrofhjälp):                        10.000:- 

 

5. Till Internationella Klubbprojekt: 

 

• Lions club Sweden be the change(Kongo)                       10.000:- 

• Lions club Råå(Hosanna)                         30.000:- 

Total-s:a =    93.000:- 

 

Projektkommittén: Ulf Swanstein/ordf., Thomas Thelin, Berndt Mattsson och  

            Hans-Ingvar Green 

 


