
 
 

KVÄNUM 
 

Protokoll 
 
Månadsmöte: 12 september 2020, Kl. 17:00 
Plats: Hembygdsgården, Öttum. 
 
Past President Peter Nyqvist hälsade 8 Lions och 6 damer välkomna till det nya 
Lionsårets första möte och överlämnade klubban och lejonkedjan till Torbjörn 
Lundborg som tackade för förtroendet att för andra gången få axla presidentskapet. 
 

1.  Presidenten förklarade mötet öppnat och en tyst minut hölls för att hedra 
minnet av vår medlem Arne Bender och Ulla-Britt Hällsås. 

     Rolf Hällsås valdes till sekreterare för mötet. 
 
2.  Upprop närvarande 8 st. 40 % 
 
3.  Dagordningen godkändes med tillägg för några punkter under övriga frågor. 
 
4.  Föregående mötesprotokoll från 9 mars 2020 godkändes. 

 
5.  Kassarapport per 2020-06-30:- Adm. 11.351:- kr. Akt. 62.412:- kr. 
                             per 2020-08-31:- Adm. 11.351:- kr. Akt. 57.556:- kr. 
     Utestående fordran: Reese Handelsträdgård, Enköping  8.975:- kr. 
   
6.  Klubbmästarkassa. Behållningen är idag 4.700:- kr.  
     Med viss subvention från klubbmästarkassan beslutades att kostnaden för dagens 
     möte blir 150:- kr/pers.  
 
7.  Verksamhetsberättelsen bordlägges till nästa möte. 

 
8.  Årsredovisningen bordlägges till nästa möte.        
    
9.  Revisionsberättelsen bordlägges till nästa möte. 

 
10. Frågan om ansvarsfrihet bordlägges till nästa möte. 
 
11. Medlemsavgiften för året 2020-07-01 – 2021-06-30 beslutades oförändrad till       
      1.300:- kr, med ev. tilläggsdebitering om så erfordras. 
      Medlemsavgiften betalas senast 2020-10-31 till BG 220-0574 eller 
      Swish 123 147 09 13. 
 
12. En kommittélista för verksamhetsåret skickas/mailas ut av presidenten. 



13. Inga bidragsansökningar har inkommit. 
 
14. Tackbrev har kommit från Vinterskogslägret och Hospice Gabriel för bidrag och  
      minnesgåva. 
 
15. Rapporter. Ett extra digitalt distriktsmöte kommer att hållas den 26 september. 
      President Torbjörn deltager. 
      
      Distriktets Hemsida: www.lions-club.se  Använd: 101V  Lösen: piarundberg 
      Lions Sveriges Hemsida: www.lions.se  Använd: 101V  Lösen: piar 
 
16. Övriga frågor:  
      a. Anders Gröndahl efterlyste försäkringsformulär för skadeanmälan och 
          kostnadsersättning i samband med olyckshändelsen vid havreinkörningen. 
          Torbjörn ordnar detta genom försäkringsbolaget if. 
      
      b. Rolf Hällsås redogjorde för problemet med betalningen från Reese Handels- 
          trädgård. Vi beslutade att ge kunden ett förslag till avbetalning av den åter- 
          stående skulden, 8.975:- kr, enligt följande: 
          2.000 kr per 2020-09-30 
          2.000 kr per 2020-10-31 
          2.000 kr per 2020-11-30 
          2.975 kr per 2020-12-31 
          Rolf H skickar förslaget med sms den 14/9 och hoppas att detta accepteras. 
 
      c. Lions harTipspromenaden i Oltorp den 13 sept.  
          Torbjörn och Jarl med resp. fixar detta! 
 
      d. Rolf Friberg meddelade att vi den 17/8 skördat 4.910 neker + 1.050 för Allan. 
          Torr och fin havre kördes in den 25/8. 
          Hälsningar från Johan Silfverhjelm som försöker få till ett Luciateam även i år. 
 
      e. Kärvabindningen startar med måndagsgruppen den 28 sept. och  
          tisdagsgruppen den 29 sept. Anders H skickar ut kärvalistan! 
 
17. Nästa styrelsemöte: onsdag den 16 sept. kl. 19.00 hos Anders Holmqvist. 
 
18. Nästa månadsmöte: fredag den 2 oktober kl. 19.00. Plats meddelas i kallelsen. 
 
President    T.f. Sekreterare 
Torbjörn Lundborg   Rolf Hällsås                      
 

Under tiden som herrarna hade sitt möte övades damerna i square dance av Anneli Östling.     
Därefter samlades alla till en delikat supé på behörigt coronaavstånd. Roliga Lionsminnen berättades 
och kvällen avslutades med en trevlig musikquiz under ledning av Maruska. 

 


