
 

 
KVÄNUM                                                               

 
     

Protokoll Lions månadsmöte med Julfest 
 11 december 2016. 

Plats: Närebo Restaurant. 
 

President hälsade gästerna välkomna allt efter som gästerna 
anlände till festligheterna  
Månadsmötet startade med att medlemmar med damer avnjöt ett 
välsmakande julbord med julens alla rätter. 
Maten avnjöts med stor aptit och konversationen var livlig runt 
borden. 
Efter det att den välsmakande julmaten avnjutits, förflyttade sig 
Lionsmedlemmarna över gården in till en konferenssal där man höll 
det sedvanliga månadsmötet, samtidig som Lionsdamerna fick 
information om Närebo och dess faciliteter. Man fick också 
möjlighet att inhandla ställets delikateser.           

 
 

Presidenten Rikard Ullberg öppnande mötet inför mätta och belåtna 
Lionsmedlemmar och hälsade mötesdeltagarna välkomna. 

 
           Upprop närvarande 13 st .   62 % 
 
           Utsänd dagordning godkändes av mötet, kompletterades med några övriga 
           frågor. 
 

    Föregående mötesprotokoll, från den 4 november genomförs en rättelse av 
    en summa i punkten årsredovisning 2015-2016 Rätt summa skall vara 
    +19 538 kr. 
    Därefter godkände mötet dagordningen.  
 

          Kassarapport november  2016: 
- Administrativa kassan: 22 375 kr 
- Aktiva kassan: 15 596 kr 
- Total behållning: 37 971 kr. 

 
          Klubbmästarkassa: 

- Ingående balans till mötet: 7 660 kr. 
 
         Rapporter, kommittérapporter: 
Nya medlemmar förslag: 
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Ny medlem Fadder Kommentar 

Håkan Gren Göran Jansson Tackat nej 

Hans Andersson Göran Jansson Inget svar 

Peter Johansson Göran Sahlberg Tackat nej 

Stefan Nord Göran Sahlberg Inget svar 

Carl Eliasson Johan Silfverhjelm Avvakta 

Ronny Welander Dan Fonnygaard Informera kommande styrelsemöte 

Per-Olof Ström Anders Gröndahl Informera kommande styrelsemöte 

 
 

- Kärvtillverkning, 5 485 st kärvar har sålts/avyttrats och 5 880 st har 
tillverkats. 
Havre, 6 st lass som inte kommer att användas till tillverkning av kärvar  
kommer att brännas upp. Ett lass kan sparas hängande i hissen.(oåtkomligt 
för möss) Medlemmarna kommer att kallas till en städdag för att städa upp 
lokalen efter avslutad kärvtillverkningen. I samband med städningen 
kommer mat och dryck att serveras .Ansvariga: Anders Holmqvist, Rolf 
Friberg   

- Bjud in våra ”havrelevrantörer”  Fredrik och Kjell på Härlingstorp till 
kommande sommarfest. Ansvar: Styrelsen.  

 
Nomineringar: 

- Nomineringar till distrikt 101VG. 

 DG Lillemor Thimor Hindås LC. 

 VDG Radju Raichura Vänersborgs LC. 

 2:a VDG Sture Branmark Herrljunga LC.  
      

- Multipeldistriktet: 

 GRO Mats Granat Trollbäcken LC. 

 VGRO Nils-Erik Borgström Munkedahl LC.       
      
               Lions Kvänum stödjer ovan nämnda unämningar.  
Policy:  

- Klubben bör/skall upprätta policy/lathund för hur nya medlemmar skall tas 
om hand och anslutas in i klubbverksamheten. Ett utkast till policy/lathund 
presenterades vid mötet, vilken skall kompletteras/utformas enlig de central 
Lionsriktlinjer som finns, men även ta hänsyn till lokala krav och 
värderingar. Presidenten uppmanade mötesdeltagarna att inkomma med 
förslag på skrivningar i policyn/lathund till kommande månadsmöten. 

 
Bidragsansökningar som behandlades av mötet: 

- Inköp av 3-hjulig cykel till Christina Karlssons. Cykel anpassad för en 10-
åring. Avvakta med inköpet tills ”cykelsäsongen” infinner sig d.v.s till 
vårdag. Anders Gröndahl handlägger ärendet. 

 
- Malin Klasson ansökan tas beslut om i början av år 2017. Malin är 

informerad i ärendet.  
 



Utbetalning av beviljade bidragsansökningar.   
- Upprätta ett skriftligt avtal mellan bidragstagare-Lionklubben för att 

säkerställa att beviljade bidragsmedel går till rätt ändamål. Presidenten 
uppmanade mötet att komma med förslag på utformning av avtalet och 
beloppsstorlekar som skall ingå i avtalet till kommande månadsmöte.  

 
           
Övriga frågor: 

- ”Skylta upp” infarten till Kvänum från Junghållet som visar företag i Kvänum 
som stödjer Lions verksamhet. Ett förslag till placering av skylten finns 
utanför Kvänumskök lokaler. Kontakta företaget, Niklas Efraimsson, om en 
eventuell placering på företagets mark, avvakta svar från Magnus 
Fahlgren. 
 

- Lionsmedlemmar, 5 st skall vara behjälplig att transportera  
rullstolsbundna patienter från Tornumsgården till Församlingshemmet den 
13 december 2016, kl:13 00. Lions-deltagarna är utsedda. 

 
- Knutdans i Församlingshemmet fredag 13 januari 2017 kl:17 00. Dansen 

leds av Johan Silfverhjälm och Anna-Lena Andersson. Arbetslista för 
dansen kommer att sändas ut.  
 

- Deltagare som är förhindrade att delta i aktivitet som man blivit noterad för 
skall byta med annan Lionsmedlem för att aktiviteten skall klaras av. 

 
- Vid Julmarknadsdagen den 3 december 2016 i Nästegårdsskolan hjälpte 

skolans personal till i aulan, vilket Lions uppskattade och bjuder 
Nästegårdsskolans personal på en tårta. 

 
- Julgranen på Grantorget har glapp i el-slingan för julbelysningen. Den som 

observerar detta försök att återställa kontakten, eller kontakta Dan 
Fonnygaard.     

 
 

       Kvällens klubbmästare: 
- Stort tack till kvällens klubbmästare Jarl och Göran för en festlig kväll på 

Närebo 
 
       Nästa styrelsemöte: torsdag 29 december 2016 kl: 19 00. Plats hos Rikard         
       Ullberg  
               

       Nästa månadsmöte: Fredag 13 januari 2017 kl: 17 00 i samband med  
       knutdansen i Kvänums Församlingshem.  
 
 
President: 
Rikard Ullberg 
 
Sekreterare: 
Jan-Erik Larm                         



 
 
  


