
                                                                          

                                                            Lions Club Råå 

Mötesprotokoll fört vid Lions Club Råås styrelsemöte måndagen 25/4 2022. Plats: Hos 
Thomas. 

Närvarande: Lars Jarevång, Britt-Marie Stendahl, Thomas Thelin, Ulf Swanstein, 
Tommy Lindahl samt Bibbi Brorsson. Frånvarande: Jörgen Runesson. 

 

1. I LP Jörgens frånvaro höll VLP Bibbi i mötet och öppnade detta. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll från 28/3 godkändes.  

4. Från Distrikt och Zon. Bibbi och Eva Öhrn deltog på Distriktsmötet i Sölvesborg 
23/4. Bibbi informerade; 1. Ukraina stod i fokus. Svenska Lions hade hittills skänkt 
4,6 Mkr och LCIF ca 10 Mkr. 2. LC Romeleåsen har via sin vänklubb i Ungern 
förmedlat flera lastbilstransporter förnödenheter till ukrainska flyktingar och planerar 
nya resor. Uppmanar klubbar att samla in livsmedel, fr a pasta och ris för vidare 
befordran genom LC Romeleåsen. 3. Världsliondagen hålls 5/6 och klubbarna 
uppmanas att genomföra aktiviteter där behållningen skänks till Fokusområdet ”Rent 
Vatten”. LC Råå genomför Ankracet denna dag. 4. Rekrytering av nya medlemmar 
högprioriterat. En folder har tryckts upp med information om Lions och dess 
aktiviteter.  
 

5. Kassaförvaltare Lars J: Aktuell ekonomisk ställning: 

AD-kassan                                                                                    3 164 kr 

Donationsmedel I                                                                          39 741 kr            

Donationsmedel II ( kultur)                                                        63 104,88 kr 

Aktivitetsmedel                                                                              13 468 kr                                                                                                                           

            Buffert                                                                                            13 468 kr 

Medel att dela ut exkl Donation                                                          0 kr  

  

6. Medlemskommittén. Efter en snabbt genomförd enkät, där medlemmarna ombetts att 
ange önskemål om kommittétillhörighet, presenterades förslag till sammansättning för 
Lionsåret 2022-2023 för styrelsen, se bilaga. Styrelsen hade inget att invända mot 
förslaget. Presenteras för beslut på kommande medlemsmöte 5/5.  



Två nya medlemmar som tillhört LC Staffanstorp är intresserade av medlemskap i LC 
Råå. Bibbi bjuder in dessa till mötet 5/5. 

Informationsskrifterna gällande LC Råås verksamhet för nya och potentiella 
medlemmar har uppdaterats av Staffan. ”Att vara medlem i Lions Råå” ligger på vår 
publika hemsida och ”Info till blivande medlem” återfinns på vår interna hemsida. 
Bibbi kontaktar Ulf C för uppdateringen.  

7. Klubbmästeri/Program. Majmötet äger rum på Marint Kunskapscentrum i 
Limhamn. Britt-Marie S har ställt samman en inbjudan (bifogas). Mera information 
om samåkning, måltid mm kommer i god tid före mötet. 
Våravslutning äger rum i RGF´s lokal. Planering pågår.  

8. Aktivitetskommittén.  Tommy rapporterar från ett möte med Aktivitetskommittén 
21/4: 

- Bakluckeloppisen. Har haft möte med repr från RGF. Fortfarande oklart med 
startdatum. Förslag finns på att flytta kiosken och i anslutning till denna nya 
placering bygga ett mindre förråd, där LC Råå kan förvara grill och bord. Direkt 
kontakt med ansvariga på Wihlborgs önskvärd för att komma vidare i processen. 
Tommy och Per E försöker få kontakt.  

- Ankracet. Kommer att äga rum 5/6 på Världsmiljödagen och behållningen 
skänkes till projektet ” Rent Vatten”. Planeringsmöte inbokat 4/5. Karin T är 
Ankgeneral. 

- Sillabordet 2/7.  Per E är Sillabordsgeneral. ICA Maxi levererar tallrikar som 
tidigare år, prel 600 är beställda. Planeringsmöte 12/5. 

- Helsingborg Maraton går av stapeln 3/9.  
- Apropå Ukrainainsamlingen av livsmedel (se ovan p.4) kommer Tommy att 

kontakta Micke på COOP.  

  

9. Projektkommittén. Inget att rapportera. 

10. Nomineringskommittén. Inget att rapportera. 
 

11. Hemsidan. Inget att rapportera.   

12. Inkomna skrivelser. Inga 

13. Övriga frågor. Styrelsen gratulerar Lars J till hans 75-årsdag 26/4 med skönsång och 
leverop!   .      

      14. VLP Bibbi avslutar mötet.  

Avslutningsvis tackar Bibbi o styrelsens vägnar Thomas och Karin för förplägnaden.     

 

/Thomas, LS                         

 

 


