
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte/Presidentfest 3 september 
2016. 

Plats: Korsgatan 14 Kvänum         
 

Mötet / festen startade med en välkomstdrink på korsgatans nybyggda terrass 
och till doften av helstekt gris. Allt inramat av en underbar solnedgång. 

 
Nytillträdde presidenten öppnande till ett första mötet för verksamhetsåret 
2016-2017. 

 
           Upprop närvarande   16 st.   80 % 
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 5 juli 2016, godkändes av mötet.  
 

          Kassarapport juli-augusti  2016: 
- Administrativa kassan: 6 051 kr 
- Aktiva kassan: 22 905 kr 
- Total behållning: 28 956 kr. 

 
          Klubbmästarkassa: 

- Ingående balans till mötet: 5 240 kr.   
 
          Bidragsansökningar som behandlades av mötet: 

- Malin Karlsson Kvänum. Mötet avvaktade med beslut i frågan, invänta mer 
information i ärendet. 
 

          Kommittérapporter. 
                Förslag på nya tilltänkta medlemmar.          

-     Håkan Gren, (tillfrågas ytterligare en gång). 
-  Hans Andersson, Peter Johansson, Hans Ivarsson,   

 Stefan Nord, Carl Eliasson, Anders Hijeagren. 
 PS. Vid kommande möte skall ansvarig från Lions utses till kontaktperson mot 
 respektive tillfrågad Lions-kanidat. 
 Mats Bergman har avböjt inbjudan att bil invald i Lions Kvänum, men kan tänka sig 
 återkomma i en framtid. 
 
Kommittéer för verksamhetsåret 2016-2017. 

- Julmarknad: Göran Jansson, Per Fahlgren, Jan-Erik Larm. 
- Program, lucia, knutsdans: Rolf Friberg, Rickard Ullberg, Johan 

Silverhjelm, Peter Nyqvist.  
- Kärvar: Anders Holmqvist, Rolf Friberg, Peter Nyqvist. 
- Humanitet: Göran Sahlberg, Rolf Hällsås.  
- Medlem: Göran Jansson, Per Fahlgren, Rickard Ullberg. 



- Julgran, adventsbelysning: Magnus Fahlgren, Dan Fonnygaard, Jarl 
Svantesson, Ingemar Löfstrand, Peter Nyqvist. 

- Klubbkontakter: Rolf Hällsås. 
- IT: Dan Fonnygaard         
- Ansvarig tipspromenad Oltorp 9 oktober 2016: Sven Månsson, Anders 

Gröndahl, Dan Fonnygaard. 
 

        Rapport zonaktivitet 
- Zonmöte zon 3 i Vedum 26 september 2016 kl: 19 00. 

 
- Extra destriktsmöte 10 september i Vara. Deltagare: Rolf Hällsås (delvis), 

Rolf Friberg 
 

- Insamling till Världens Barn skall genomföras som bössinsamling den 30 
september-1 oktober. Ansvarig Jan Knutsson. Jan upprättar 
arbetsscheman för aktiviteten. 

 
          Återrapportering av beviljade bidragsansökningar: 

 Bidraget till ett Lisebergsbesök, aktiviteten har genomförts, bildbevis fanns i 
form av foto. Mer bevis finns att redovisa. 

 Bidrag till körkortsutbildning, bidragssökande har klarat av 
körkortsutbildningen. 
   

     Övriga frågor:            
 

 Förslag om att sätta upp informationsskylt (typ Nossebro) utmed infarten till 
Kvänums samhälle från Junghållet med information om företag som stödjer 
Lions verksamhet i Kvänum. Arbetsgruppen (A, Holmqvist, R. Ullberg,J-E. Larm) 
har haft ett första möte den 30 augusti 2016, kommer att redovisa ett 
förslag skyltens utseende och placering till kommande månadsmöte. 
 

 Medlemsavgiften 2016-2017,  oförändrad avgift 1 100 kr. 
 

 Lions Kvänums Informations broschyr för år 2016-2017 skall uppdateras. 
Ansvarig: Rolf Hällsås. Korrekturläses av Rolf Friberg  
 

 Fredsaffischtävlingen för skolor skall genomföras var mötets mening. 
Frågan som ställdes var hur tävlingen skulle genomföras, externt eller 
internt. Tiden är knapp till att beställa material, genomföra tävlingen, skicka 
in materialet. Ansvarig Rickard Ullberg kontaktar rektor och beslutar hur 
tävlingen skall genomföras. Oavsett tävlingens genomförande skall material 
beställas av Lions centralt. 
   

 Knytapparaten för kärv tillverkningen är servad och klar. Apparaten 
placeras förankrad på en lastpall för att lättare kunna hanteras. Ansvarig: 
Jarl Svantesson. 

 
 Havren för att binda julkärvar avär inkörd, och är av mycket god kvalitét. 

(6050 st neker har skördats). 
 



 Försäljning priset på julkärvarna skall vara oförändrat mot föregående år. 
 

 Mötet beslutade att bjuda in Morgan Alexandersson och Lars-Åke Folkmer 
till Lions julfest för att visa uppskattning för deras insatser för Lions 
verksamhet. Ansvariga för inbjudan: Julgranskommittén  

 
 

 
Klubblokalen: 
Ljudnivån i lokalen upplevs som störande, förse lokalen med lämpligt 
ljuddämpningsmaterial.   
Ansvariga: Jan Knutsson, Anders Gröndahl. 
Vad får vi lov att göra med lokalen? Kontakta fastighetsansvarig Hans Andersson. 
Ansvarig: Göran Jansson. 
 
Noteringar: En tidigare Lions stipendiat Sofia Andersson deltog i SM Fältryttartävling 
och belade en mycket hedrande 2:a placering. Stort Grattis !!  
 
Nästa styrelsemöte: onsdag 28 september 2016 kl:19 00, Plats hos Janne Larm 
 
Nästa månadsmöte: Fredag 7 oktober 2016 kl: 19 00 
Plats Banevalla Saleby 
Klubbmästare: Göran Sahlberg mobiktelefon: 0707-741099 
                        Jan Knutsson mobiltelefon: 0706-683848. 
Avanmälan till månadsmötet senast måndag 3 oktober 2016 
 
President Rickar Ullberg avslutade möte och samtidig med avgående president 
Göran Jansson bjöd in till Presidentfest på Korsgatans nybyggda altan. Där bjöds det 
på helstekt nygrillad gris (ordningställd med bravur av Rolf Friberg) med tillbehör, mycket 
väl samkande. Kvällen förlöpte mycket trivsamt med tal av presidenterna, mycket 
intressanta samtal runt bordet, och ett lotteri med fina vinster.  
Stort tack till klubbmästarna !! 
 

 
 
 
 
President: 
Rickar Ullberg 
 
Sekreterare: 
Jan-Erik Larm                         
 
 
  


