
                                  
 

KVÄNUM 
 
     

Protokoll              
 

Julfest Lördagen den 8 December 2018 kl. 16:00 
Plats: Församlingshemmet Kvänum 
 
Kvällen började med lite glögg mingel och sen fick vi ett fint besök av kvänums 
Lucia med tärnor. Därefter intogs mötes förhandlingar och aktivitet för Damer. 
Eter mötet var det dags att äta den otroligt goda julbordet som srverades för 
kvällen. Mycket god mat och dryck. Får inte glömma Lotteriet för kvällen. 
Stort tack klubbmästarna med respektive för en mycket bra kväll. 
 
1.  Öppnande av mötet. 
 
2.  Upprop närvarande         15st,              68% 
 
3.  Godkännande dagordning. Mötet godkände Dagordning 
 
4.  Föregående mötesprotokoll. Föregående protokoll för November Godkändes 

 
5.  Kassarapport. Redovisningen av dagens kassarapport Administriva Kassa 
21.157:- samt aktiva kassan 29.112:- total behållning för klubben 50.269:- 
 
6.  Klubbmästarkassa. Ingående Balans 1400:- 
 
7.  Kommittérapporter. 

 Medlemskommité: Ny medlem är på förslag och tas upp på Januarimötet då 
vi kan få mer information av Dan Fonnygaard 

 Grankommitté Jirlanger Tar ej kommunen på sig att sätta upp framöver. Per 
Fahlgren få fria händer med kontakten med kommunen att uforma eventuell 
utökning av julljus i Kvänum  

 Julmarknadskommité: En mycket bra Julmarknad med mycket intäkter i år 
och även intäkterna vid lucia kröning blev mycket bra. Intäkt ca. 7500:- 

 Luciakommité Rolf och Peter rapporterade om lucia och de har 9 
uppträdanden framför sig. Den 18 December kör Rolf F, Göran J och Ronny 
till Vara för uppträde för Vara Spf.  

 Kärvekommité Totalt har vi tillverkat 6359 kärvar och just i mötets stund så 
finns det endast 2 st kärvar kvar. (Det är ju fantastiskt). I år har även 
Försäljningen på blocket ökat. 



 Humanitetskommité Några Anmälde sig frivilligt att hjälpa till och köra de 
äldre på äldreboende till församlingshemmet för god fika och Lucia uppträde. 
Även den gruppbostad som ligger på Götgatan är inbjudna. 

 
8.  Rapporter från Distrikt och Zon samt eventuella aktiviteter och möten. 
Finns ingenting att rapportera 
    
9.  Inkomna skrivelser och bidragsansökningar. 

 Bidrag inkommit från Vara Anhörig Människa och mötet beslutar ett bidrag 
med 3000:- 

 Bidrag till återuppbyggnad av Vedums scoutstuga beslutet togs att vi måste 
invänta en ansökan från scoutkåren 

 Ett bidrag inkommit från en ensamståen Mor som önskar få bidrag till julmat 
eller julklappar. Mötet beslutar att ge ett presentkort på ica sahlins på 1000:- i 
bidrag. 

 
10. Avrapportering beviljade bidragsansökningar. 
Ingenting inkommkit 
 
 
11. Övriga frågor. 

 Nomineringskommitén tar gärna emot förslag på Ny sekreterare och Vice 
president till nästa års styrelse. 

 
12. Nästa styrelsemöte: Fredagen den 11 Januari 2019 kl. 17:00 
      Plats: Församlingshemmet Kvänum 
 
13. Nästa Månadsmöte: Fredagen den 11 Januari 2019 kl. 19:00 
      Plats: Församlingshemmet Kvänum 
                   .             
Sekreterare 
Peter Nyqvist                         
 


