
                                  
 

KVÄNUM 
 
     

Protokoll       
 

Aprils Månadsmöte: kl. 19.00 2019-04-05 
Plats: Lions Club Kvänums klubblokal 
 
April månadsmöte inleddes på Swegon, Kvänum. Daniel Krantz tog med 
besökarna på en mycket intressant och sevärd visning. 
 
1.  Öppnande av mötet. Past President Pehr Fahlgren hälsade deltagande bröder 
välkomna samt öppnade April månadsmöte. 
 
2.  Upprop närvarande     13    st,          65    % 
 
3.  Godkännande dagordning. Mötet godkände dagordningen. 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll för mars godkändes. 

 
5.  Kassarapport. Kassör Anders Holmqvist redovisade följande från administrativ 
kassa 11.772:-:- samt aktiv kassa 104500:- vilket ger klubben 116272:- i förfogande 
per dags datum. 
 
6.  Klubbmästarkassa. Ingående balans presenterades till 3588: - 
 
7.  Kommittérapporter. 

• Kärvekommité: Söndag 28 April kl.10.00 samlas arbetsgrupp bestående av 
följande: Anders H. Ingemar L. Göran S och Ronny V för att ordna med 
bindare samt traktor. Anders G finns på plats och ordnar med nät. Frivilliga 
avvisas ej! Varmt välkomna.   
Beställningar på kärvar har redan börjat strömma in. 

• Julmarknadskommité:. Inget nytt att meddela 

• Luciakommité: SPF bokar Lucia 12/12. 

• Humanitetskommité: Inget nytt att meddela 

• Juldekorationer: Inget nytt att meddela 

• Knutsdans: Inget nytt att meddela 

• Medlem: Inget nytt att meddela 

• Nominering: Inget nytt att meddela 

• IT: Inget nytt att meddela 
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• Ledordskommittén: Aktiv som vanligt. Månadens visdomsord följer: Alkohol 
har trots många försök aldrig botat en förkylning-men det har aldrig någon 
läkare gjort heller. 
 
Past. President Pehr Fahlgren påminner att de kommitté ordföranden 
som även denna månad glömt skicka in gällande ”sin” kommittés 
verksamhetsbeskrivning åter har möjlighet att göra detta. Påminnelse 
kommer som vanligt vid näst månadsmöte… 

 
 
8.  Rapporter från Distrikt och Zon samt eventuella aktiviteter och möten. 

• Inget nytt att meddela. 

• De som vill följa med Dan och Peter den 27 April på Distriktsmöte i Varberg 
kan meddela Peter detta. 

    
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

•  Månadsmötet biföll styrelsens förslag att höja bidrag till Hospice Gabriel med 
2000:- till  20.000:- 
 

10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. Inget nytt att meddela 
 
 
11. Övriga frågor. 

 

• Styrelsen förslag att betala in det rekommenderade beloppet till RM gällande 
11.340:- godkändes av månadsmötet. 

• Anmälningar togs upp till nästa månads klubbmästerskap i Bowling samt 
Shuffleboard. 

• Anders Gröndahl anordnar ett lotteri till förmån för Diakonia . Priser tillverkas 
och skänks utav Anders 100 lotter a 50: - finns att köpa från nästa 
månadsmöte fram tills Presidentfesten då dragning sker. Först till kvarn… 

• Information från Lions Cancerfond Väst kommer i fortsättningen att läggas upp 
på hemsidan. 

• Rolf Hällsås låter meddela att ”Vovven” har skänkt 3 bindardukar. Klubben 
visar sin tacksamhet med ett presentkort på Lumber & Karle. 

• En ny arbetsgrupp utsågs gällande våra bodar. Torbjörn L är 
sammankallande, Pehr F, Anders G samt Lars C är händiga medlemmar i 
Lions senaste arbetsgrupp. 

• Återigen tar Anders H, Pehr F samt Janne L på sig ansvaret att representera 
klubben på CIKABs årsmöte den 6 maj. Tack! 
 

 
12. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 24 april  2019 kl.19:00 
      Plats: Kruthusgatan 3 hos Herr Rikard Ullberg 
 
13. Nästa Månadsmöte: Fredagen den 3 maj på Lumber & Karle. Klubbmästerskap. 
Läs kallelse för ev. ny information. 
. 
 
 



Kvällens mötesledare Past. President Pehr Fahlgren tackade det utmärkta presidiet 
och närvarande vid mötet för ett konstruktivt och trevligt möte 
Efter avslutat mötet såg klubbmästare Rolf Hällsås och Rolf Friberg till att presentera 
det bästa ur Sveriges kornbodar. 
 
 
                   .           
President        Sekreterare                                                                                    
     
Pehr Fahlgren                                        Tillfälligt protokollerandes Rikard Ullberg                        
    
 

 


