
 

Kvänum 

Protokoll 
Månadsmöte: Julfest 9 December 2017 

Plats: Öttums hembygdsgård 
En mycket trevlig julfest i öttums hembygdsgård. Kvällen startade med glögg 
och mingel innan mötet startade. Efter mötet bjöds det på ett litet lucia 
uppträdande med skönsång. Därefter avnjöts det en god 3 rätters god middag 
som smakade helt ljuvligt. Väl med mätta magar var det dags för roliga 
klurigheter med frågor och lotterier mm. Sedan avnjöts det kaffe och god 
tryffel.  
Stort tack allihop för en mycket trevlig kväll 

1.Mötets Öppnande 

Presidenten hälsade alla välkomna och öppnade mötet 

2. Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes 

3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkändes 

4. Kassarapport 

Administriva Kassan: 21 238 kr 

Aktiva Kassan: 2478 kr 

5. Rapporter, kommittérapporter:  

Kärvakommittén  Ca. 6250 stycken Kärvar sålda + ca 150 stycken.  

Beslut att spara ett lass havre till nästa år. 

Vi har fått skänkt 4 stycken nya nät av Leif Egonsson, Anders Gröndahl är nätansvarig. 

Respeng för de som körde leverans till skulltorp 20kr/mil. 



Nyland har mejlat och tackat för en bra leverans. 

Lucia och julmarknadskommittè 

Intäkten på julmarknaden blev 5576 kr 

Lucia med följe har 8 framträdande i December varav 7 med intäkter. 

Humanitetskommittén: 

 6 stycken frivilliga att köra till lucia uppträdande i församlingshemmet den 12 december. 

Nya medlemmar förslag: Inga inkomna förslag 

6. inkomna skrivelser bidragsansökningar 

- Bidrag från Kristina Karlsson söker ett bidrag till Furuboda läger sommaren 2018 

Mötet beslutar att söka dessa pengar i Lions 100 års fond. 

- stiftelsen Viken söker ett bidrag till sommarens läger 

Mötet beslutar att skänka ett bidrag på 4000:-. 

- Föräldragruppen på nästegårdsskolan söker ett bidrag  

Mötet beslutar att skjuta upp frågan till Januarimötet 

- Ensam Mor i kvänum söker ett bidrag till mat och julklappar till julen 

Mötet beslutar ett bidrag med 1000:- Rolf hällsås överlämnar detta 

7. Övriga Frågor 

-MD Nomneringar  

Mötet har ingen att nominera 

- 300 stycken tält är nu skickade ner till de drabbade vid gräns till iran och irak  

Nya foldrar från cancrfonden väst, Rolf Hällsås har beställt 50 stycken  

 

Nästa Månadsmöte: fredag den 12 Januari 2018 kl. 19:00 

  Plats: Församlingshemmet Kvänum 

 

Nästa styrelsemöte:  Fredag 12 Januari 2018,  kl: 17:00 



  Plats: Församlingshemmet Kvänum 

 
Sekreterare: 
Peter Nyqvist 
 

 


