
Noteringar från möte om Bakluckeloppis den 19 nov 2017. 

 

Närvarande, från Råå GF: Anne Ask, Ingemar Ask.    
 Från Lions Club Råå: Heikki Hansson, Thomas Thelin, Staffan Jonasson (med penna) 

Ekonomi 2017 

1) LCR kassören Lars Jarevång, som inte kunde delta i mötet, hade skickat med en ekonomisk 
sammanställning som dock startade vid Lionsårets början 1/7. Vi önskar en sammanställning över 
hela säsongen. 

2) Anne hade inte helt sammanställt alla kostnader för RGF bl.a. så har RGF köpt ett större parti av 
grillkorv som Lions har sålt. 

3) Anne och Lars bör tillsammans sammanställa kostnader och intäkter  Anne / Lars 

Erfarenheter från säsongen 2017  

1) Många småsaker som kryddor etc. kan ligga kvar i Kiosken  
2) Lions borde ha en rullande bemanning för att överföra erfarenheter från en gång till nästa 
3) RGFs hyreskontrakt med husägaren Wihlborg är bara på ett år i taget 
4) Ingmar kontaktar Wihlborgs för att få ett el-utag på hörnet av byggnaden. Detta för att slippa dra 

långa kablar 
5) Planen blir större åt väster nästa år  
6) Gasolflaskan bör kunna lagras i kiosken. Att ha den inne i byggnaden är emot regler. 
7) Det föreslogs anskaffa en 4-hjulig kärra för att kunna ha alla grejor som behövs, utan att lasta av 

inne i förrådet. 
8) Flera bord kan behövas, de kostar 370 kr/st 
9) Korv bör värmas i speciell korvvärmare med termostat, som RGF har, i stället för i gryta 
10) Vi bör förhandla om gemensam rabatt och konto hos COOP 
11) Större leveranser av t.ex korv borde förhandlas hos andra leverantörer, ev. som sponsorer 
12) Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och inkomsten till verksamheten! 

Inför säsongen 2018 

1) Det beslöts att RGF börjar loppis den 13 maj och fortsätter med udda veckor. Lions tar jämna 
veckor fram till sista loppiset som då blir den 7 okt 

2) Lions Ankrace blir då lämpligen den 27 maj 
3) Ekonomisk delning av intäkter och utgifter är som tidigare 50/50 
4) Marknadsföring på hemsidor, facebook och skyltar i närområdet. Ev. annons t.ex i ”Hallo” 
5) Pris per bil bör höjas till 120 kr. Kioskpriser fasställs senare 
6) Tider för loppis, bilar in f.o.m. 0930 köpare : 1100 – 1400. Bilar ut senast 1500. 
7) Ordningsregler för bilar/säljare ska skrivas. 
8) Betalning direkt vid inkörsel och log-bok på inkörda bilar 
9) Markering av 3,5 metesplatser kan ev. förbättras för att slippa markeringskonerna 

 
Det beslöts om ett nytt möte för planering inför säsongen kl 1400 den 22 april i GF Hallen! 


