
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte 3 april 2017. 
Plats: Björkhaga Järpås 

 
Lions Kvänum var inbjudna till Lions Järpås till ett föredrag och ett gemensamt 
månadsmöte. Järpås Lionspresident hälsade välkomna till mötet och ett 
speciellt välkommen till kvällens föredragshållare Anna Nordenskjöld forskare 
och specialist på bröstcancer. Det återstår mycket arbete och resurser för att 
lösa cancerns gåta därför stöttar Lions Cancerfond Väst forskningen med 
insamling av medel till forskningen. Efter föredraget fick åhörarna ställa frågor 
till Anna.    
Efter avslutat föredrag avtackades Anna med blommor och chokladpraliner för 
sitt intressanta föredrag av Bert Thorsson.  
Efter föredraget hade respektive Lions-klubb sitt ordinarie månadsmöte. 
 
Presidenten Rikard Ullberg välkomna till mötet och öppnade det samma.  
 
           Upprop närvarande 12 st .   55 %.  
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet, kompletterades med någon övrig 
           fråga. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 3 mars 2017, inga invändningar mot  
    protokollet från mötet. 
  

          Kassarapport mars 2017: (OBS! februarisiffror)  
- Administrativa kassan: 18 300 kr 
- Aktiva kassan: 118 647 kr 
- Total behållning.136 947 

 
Kvänums Lions-klubb äger en aktiepost i Cikab på 12 000 kr. Rolf Hällsås 
har eftersök aktiebrevet men har ej lyckats finna brevet.  Vid Cikab;s 
årsstämma den 24 april 2017 kontrolleras aktieposten mot  Cikab;s aktiebok. 
Per Fahlgren och Janne Larm bevakar/företräder Lions Klubb vid årsstämman    
 

          Klubbmästarkassa: 
- Ingående balans till mötet: Ingen rapport fanns tillgänglig vid mötet. 

 
         Rapporter, kommittérapporter: 
Nya medlemmar förslag: 
                  

Ny medlem Fadder Kommentar 

Andreas Eriksson Johan Silfverhjelm  

Carl Eliasson Johan Silfverhjelm Avvakta. 

http://www.lionsclubs.org/EN/content/images/lionlogo_2c.tif


Per-Olof Ström Anders Gröndahl  Vill tänka på förfrågan 

Kalle Borg Anders Gröndahl Önskar närvara vid ett månadsmöte 

Anders Hillergren Rikard Ullberg  

 
 
Beviljade bidragsansökningar: 

- Christinas 3-hjulig cykel är inköpt för 3000 kr. Cykeln servas och utrustas 
lagenligt, beviljades av mötet. Anders Gröndahl ansvarar för att överlämna 
cykeln till Christina och lämnar rapport från överlämnandet. Anders erhåller 
milkostnad för bil i samband med uppdraget. 
 

- Bidrag till inköp av majsmjöl till behövande i Norra Uganda. 22 st säckar 
á 250 kr köps in beviljades av mötet. Ärendet hanteras av Peter Artman och 
en redogörelse över bidragsärendet lämnas av Anders Gröndahl  

 
- Bidrag till en studerande flicka i Indien Momall beviljades av mötet med 

2000 kr. 3:e studieåret för flickan, (det sista?) Anders Gröndahl tar fram 
någon information i bidragsärendet. 

 
- Nästegårdsskolan Kvänum beviljades 5000 kr till Fritids lägerdagar i 

Gräfsnäs. Pengarna är öronmärkta till lägret. Redovisning av 
bidragsärendet till Lions-klubben   
 

 
Avvaktande bidragsansökningar: 

- Malins bidrag till en resa med familjen till Stockholm. Eftersök mer 
information i bidragsärendet. Behandlas vid maj-mötet. Ansvar: Per 
Fahlgren och Janne Larm 

 
Nytillkomna bidragsansökningar: 

- Kvänums Hembygdsförening 2000 kr. Ärendet behandlas vid nästa 
styrelsemöte den 27 april 2017. 
 

Zonaktivitet: 
- Zon-möte i Järpås 8 mars 2017, 3 medlemmar från Lions Kvänum deltog i 

mötet, totalt deltog 24 Lions-medlemmar från olika klubbar. Zon-mötet 
uppmanades att stödja Leifs Njords arbete för Turkiet-Syriens behövande. 
 

- Ungdomsprojekt i Sverige 6 maj 2017 stöds med 5000 kr per klubb och 
år. MD hanterar bidragen i distriktet. 

 
- Val av ZO för 2017-2018 Håkan Svensson Vedum. 

 
- Distriktsrådsmöte lördag 29 april 2017 för President, kassör och 

sekreterare. Anmälan till mötet senast 6 april.  
 
Humanitet: 

- Skall Lions ordna någon aktivitet på Tornumsgården? Frågan tas upp vid 
maj-mötet Ansvar: Göran Sahlberg 
 



Övriga frågor:” 
- Skylta upp infarten till Kvänum från Junghållet som visar företag i Kvänum 

som stödjer Lions verksamhet. Projektgruppen utreder frågan om placering 
av en ev. skylt Ansvar: Anders Holmqvist, Rikard Ullberg och Janne Larm 

 
- Förslag till årets ledare: Vid mötet togs följande namnförslag upp till årets 

ledare. 

• Jens Berntsson JK10. 

• Emil Karlsson ENV. Ronny Velander informerar sig i förslaget. 
Beslut på maj-mötet 2017. 
 

- Överskottet från 2016-års julmarknad beslut fattas om hantering av 
överskottet på maj-mötet 2017. 
 

- Midnattsloppet, deltagande Lions-medlemmar i loppet förses med gula T-
tröjor med tryckt Lions-emblem på. Per Fahlgren köper in 25 st T-tröjor. 
Förplägnad under/efter loppet beställer/köper Lions av KIF 

 
- Vara-ruset går i Ryda 17 maj 2017. Lion-klubbar utmanas att deltaga i 

loppet (5 km) där 25 kr per deltagare går till stöd för Cancerfonden Väst. 
Fina vinster finns att tävla om, bl.a. en SPA-besök  
. 

- Tipspromenad Oltorp. Lions Klubb ansvarar för tipspromenaden 1 oktober 
2017. Beslut tas i majmötet om ansvariga för tipspromenaden. 
 

- Brandsläckare utplacering i lokaler för kärvtillverkningen och i klubblokal. 
Beslut om installation tas vid maj-mötet 2017. 

 
- Hantering av klubbens dokument var/hur de skall sparas/förvaras. Ärendet 

tas upp vid ma-jmötet. 
 

- Grattis till medlem Rolf Hällsås för 35-år i Lions tjänst. Rolf tilldelas 
Chevron-märket . 

 
Ett stort tack från Majblomman för ert stöd. En liten gåva från majblomman 

delade presidenten ut en nyckelring till medlemmarna i form av en majblomma. 
 
  
       Kvällens klubbmästare: 

- Till kvällens klubbmästare Järpås Lion stort tack för bra organisation och 
god mat. 

 
       Nästa styrelsemöte: Torsdag den 27 april 2017 kl: 19 00.  
                                          Plats Hilagården Jan Knutsson.  
               

       Nästa månadsmöte: Måndag 5 maj 2017 kl:19 00 
                                          Plats: Banevalla V. Gerum Göran Sahlberg  
.  
      . 
Klubbmästare den 5 maj 2017: 



Göran Sahlberg  mobiltelefon:070-7741099 
Rolf Hällsås mobiltelefon:070-5292503 
 
 
President för kvällen:   
Rikard Ullberg 
 
Sekreterare: 
Jan-Erik Larm                         
 
 
  


