
 

 
                                     KVÄNUM                                                                                                  
 
     

Dagordning               
 

Månadsmöte: Onsdag den 4 April 2018. Kl. 17:45 
Plats: Qvänum Mat & Malt, Ett mycket trevligt och intressant 
studiebesök på Qvänum mat och malt där ägaren Claes Wernersson 
guidade oss runt och informerade om sin verksamhet. Ett väldigt 
utvecklad öl bryggeri med många olika sorters öl och brännvin. Vi fick 
oss även ett provsmak av en vid namn kuma.  
Mötet och mat intogs på Lumber och Karle. 
 
Presidenten invigde och hälsade vår nye medlem varmt välkommen till 
Lions club kvänum Lars Claurentzius. Fadder är Rikard Ullberg. 
 
 

1. Öppnande av mötet. 
      President hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 
      2.  Upprop närvarande         16st,              66% 
 

3. Godkännande dagordning. 
Dagordning godkändes 

 
4. Föregående mötesprotokoll. 

Föregående protokoll godkändes 
 

     5.  Kassarapport. Administriva Kassan: 16839:- 
           Aktiva Kassan: 61908:- 
 
     6.  Klubbmästarkassa.  3855:- 
 
     7.  Kommittérapporter. 

 Medlemskommitén: Anders Gröndahl tillfrågar Anders Hillegren om han är 
intresserad att bli medlem. 

 Julgranskommitèn eventuellt tar Vara kommun över allt vad belysning 
innebär pga elsäkerhet mm. Vi ska inventera och se vad vi har, Bågar, 
julgransbelysning och girlanger. Jarl och Torbjörn kollar bågar och 
julgransslingan. Och Per Fahlgren kollar girlangerna. 

 Humanitetskpmmitén Kolla med Tornumsgården om de vill ha något utflykt 
under våren.   

 Rutiner Ansvariga i varje kommité skall skriva ner rutiner för hur dess arbete 
utförs mm.  

 
 



 
 
    8.  Rapporter  

 Information från Järpås 50-års jubileum och 8 stycken med respektive var på 
plats, en mycket trevlig kväll med god mat och dryck. Utdelningar av Melvin 
Jones hela 4 stycken. Från kvänum skänktes all kostnad för kärvar 2018. 

    
    9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

 Bidragsansökan till Sebastian Häregård beviljas till resor och boende för 
fortsatt tävlande i simning. Mötet beslutar ett bidrag på 6000:- 

 
    10. Övriga frågor. 

 Tacka Leif Egonsson för de nya näten vi fått med ett presentkort för 
söndagsmiddag på lumber & Karle 

 Håll Kvänum Rent, Göran J kom med förslaget att starta och utmana övriga 
föreningar att hålla kvänum rent genom att ser man lite skräp att plocka upp 
detta för att få ett snyggare samhälle, förslag från Anders G. att involver 
skolan. De kollar vidare på det. Ansvarig: Göran Jansson och Anders 
Gröndahl 

 Distriktsstämma i Alingsås den 21 April 
 Ledordskommité Att utse lite härliga vitsord. Jobbas vidare på  Ansvarig: 

Rikard Ullberg 
 Oltorpsdagen den 17 Juni 
 Löpartävlingen Midnattsloppet den 29/6 för varje deltagande i lions skänker 

500:- per startande medlem till Cancerfonden Väst 
 Årets ungdomsstipendiat förslag på Jonas Larsson, om fler förslag finns skall 

dessa förslag komma innan nästa styrelsemöte. 
 2 Gäster till nästa månadsmöte Lillemor timor kommer den 4 Maj 
 Ett tack från Anita Bäckman för kärvar hon fått, där vi har havre bindaren 

ståendes under vintern. 
 
   11. Mötetsavslutande 
     Presidenten tackade alla för ett bra möte 
 
    Nästa Styrelsemöte: Onsdagen25 April 2018, Kl.19:00 
    Plats: Anders Holmqvist, Korsgatan 23, Kvänum 
 
    Nästa Månadsmöte: Fredagen den 4 Maj 2018, Kl. 19:00 
    Plats: Hembygdsstugorna i Oltorp 

 
                   .           
    Sekreterare                        
    Peter Nyqvist                         
 


