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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 styrelsemöten.

Klubbaktiviteter
Vid verksamhetsårets utgång bestod klubben av 47 medlemmar.
Klubben har haft 10 ordinarie klubbmöten och ett extra klubbmöte fördelade på dag- och
kvällsmöten i Landa Bygdegård, St. Lars Församlingshem, Löftadalens Folkhögskola samt Hasses Loge.

Loppmarknaden, verksamhetsårets första aktivitet genomfördes sista lördagen i juli månad på Åsa
Idrottsplats. En sedan många år uppskattad aktivitet.
Loppmarknaden arrangerades i samarbete med Åsa IF. Bra väder och mycket folk genererade ett gott
resultat.

Julgransförsäljningen som enligt tradition ägde rum på Torget i Åsa, drabbades i år av vandalisering.
Detta innebar ganska mycket merarbete men dessbättre inte så stor ekonomisk förlust.
Totalt ett bra resultat med endast ett fåtal granar osålda.

Luciafirande genomfördes traditionsenligt i Ölmevalla Kyrka i samarbete med Ölmevalla Församling
samt elever och lärare från Åsaskolan. Lucian erhöll ett smycke och övriga elever fick tillsammans
symboliskt ett katastroftält från Lions.

Adventsuppvaktning på äldreboendena i Åsa och Frillesås med underhållning, kaffe, blommor,
granar och musik har genomförts som brukligt. En uppskattad tradition.

Valborgsmässoafton firades som vanligt på Åsa Campings parkering med fackeltåg av Åsa Scoutkår,
lotterier, tombola, servering, bollkastning, fiskdamm, valborgsmässoeld mm. En härlig kväll med fint
väder resulterade i ett bra överskott.

Reklamskylten i centrum är en väl fungerande inkomstkälla för klubben och har varit i det närmaste
fulltecknad. En ny Lions-skylt har under året även satts upp vid pendelstationen.

Glasögon insamling pågår kontinuerligt med bra resultat.

Fredsaffischtävling har genomförts som tidigare med ungdomar i årskurs 6 från skolorna i Åsa och
Frillesås.

Lions Väntjänst har under året varje vecka underhållit och umgåtts med de boende på Pölagården
och Åsa Äldreboende. En mycket uppskattad aktivitet.

Lotterier och tombolor vid våra aktiviteter har gett stora överskott, framför allt på grund av givmilda
sponsorer som vi riktar stort tack till, samt givetvis även tack vare en duktig lotterikommitté.

Bössinsamling pågår kontinuerligt i affärerna samt ibland även vid våra aktiviteter.

Föreläsning om anabola steroider har under våren genomförts i Åsa-skolan, Åsa Gårdskola samt
även i Frillesås och Onsala.

Barnkonversationen. Klubben har representerats av Monica Breiter på Barnkonversationens möten.

PR. Under året har PR haft kontakt med press samt arbetat med uppdatering och skötsel av
hemsidan samt Facebook. Stora artiklar har varit införda i Norra Halland i samband med
vandaliseringen vid granförsäljningen, loppis, Valborg, avslutningen vid Pölagården samt efter
föreläsningarna om anabola steroider.

Medlemskommittén. Efter förslag från medlemskommittén bjöd klubben in Leif Gustavsson,
distriktets GMT, - en resurs och ett stöd för klubbarna i frågor som rör medlemsutveckling – till ett
klubbmöte. Detta resulterade i ett extra klubbmöte där klubbens framtid diskuterades och ett antal
förslag för vidare diskussion/beslut togs fram.

Trygg i Åsa. Ett samarbete ska utvecklas för att stödja ungdomsverksamheterna på skolorna.

Nyanlända i Åsa. I syfte att hjälpa nyanlända i Åsa har kontakt etablerats med Svenska Kyrkan.

Ekonomi och resultat av samtliga aktiviteter framgår av kassörens utförliga rapporter.

Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar i klubben för stort engagemang och gott arbete i
god och glad gemenskap under året.
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