
 

 
KVÄNUM 

 
 

Protokoll 
 

Månadsmöte fredagen den 3 februari 
Plats: Lions Klubblokal 
 

Innan mötet påbörjades invigdes vår nya medlem Ronny Velander, av faddern 
Dan Fonnygaard samt President Rikard Ullberg. Som bonus gäst hade vi även 
påhälsning av tidigare medlemmen Helge Lindberg. 

 
1. Mötet öppnades Rickard Ullberg hälsade nya och gamla medlemmar 

välkomna.  
 
      2.   Upprop Närvarande  19 st         86 %  

Återbud: Jan-Erik Larm, Johan Silfverhjelm, Göran Sahlberg 
3.  Dagordning godkänndes. 

 
4. Föregående mötesprotokoll från den 13.e Januari-17 godkändes. 

 
5. Kassarapport. 

 Administrativ kassa UB 22 710 kr 

 Aktiv kassa UB 42072 kr 

 Total behållning UB 64782 kr 

 Aktier i Cikab 
 

6. Klubbmästarkassa.  

 Ingående balans 5620 kr 
 

7. Rapporter, Kommittérapporter 
 

 Medlem, Göran Jansson inga nya förslag vid mötet. Flaminio heter John i 
förnamn. 

 Kärvar: Lokalen för kärv tillverkningen är städad, 9 medlemmar deltog i arbetet. 
Anders Holmqvist berättade att lasset som hissats upp har rasta ner, och det 
behöver lastas om. Det beslöts att omlastning skall göras den 7.e februari kl 
18.00. Per Falhgren, och Anders Gröndahl anmälde sig, fler är välkomna. 

 Gran, och adventsgirlanger. Behöver plockas ned, detta skall göras den 7 
februari, samling på ICA Sahlins kl 09.00, Rolf Friberg. 

 Klubbkontakter: Vi är inbjudna till Järpås Lions Måndagen den 3.e April. 

 Brandskydd, Magnus Fahlgren, rapporterade att han beställt brandvarnare, 
brandfilt och pulversläckare. 

         

8. Inkomna skrivelser bidragsansökningar:  
Inga nya inkommit, bidragsansökningar som skjuts på framtiden. 
- Christinas cykel, Anders G 
- Malin, Jan-Erik Larm  

 

http://www.lionsclubs.org/EN/content/images/lionlogo_2c.tif


9. Zon –aktivitet. 
- Zon-möte den 8.e mars 2017 i Järpås. Anmälan till Zon-mötet görs av 

sekreteraren Jan-Erik Larm, senast den 26.e februari. Följande 
medlemmar vill delta på mötet, Rolf Hällsås, Göran Jansson, Anders 
Holmqvist och Jarl Svantesson. 

 
10. Riksmötet. Riksmötet är i Upplands Väsby, och i år är det kommande 

President Per Fahlgren som får möjlighet att åka på mötet som representant 
för Lions Club Kvänum. Anmälan till riksmötet görs direkt av deltagaren/ 
deltagarna. 
 

11. Övriga frågor:  

 Skyltning företag som stödjer Lions club Kvänum. Karta har införskaffats. 
En diskussion uppstod om lämplig placering, flera alternativ togs upp 
undermötet. Arbetsgruppen tar med sig förslagen, och jobbar vidare i 
frågan. 

 Policy/regelverk för intagning av nya medlemmar, antogs men med 
medskicket att det skall stå Lions Club Kvänum i texten. 

 Texten i det skriftliga avtalet mellan bidragstagare- Lions Kvänum, 
godkänns efter justering att det skall stå Lions Club Kvänum. 

 Glasögoninsamling, Anders Gröndahl, det kvarstår att placera ut box på 
Sahlins. En påse med glasögon överräckets på mötet som en start på 
insamlingen. 

 Resa till Tyskland med Lions Club Vara, Per Fahlgren lyfte frågan. Finns 
intresse så får man kontakta Lions klubben i Vara. Rolf och Ulla-Britt 
Hällsås har anmält sitt intresse. 

 Midnattsloppet. Rickard Ullberg kom med förslaget att bidra med pengar till 
Cancerfondväst. Ett förslag vara att för varje medverkande medlem ifrån 
klubben skulle ett belopp sättas in till förmån för Cancer fond väst. Flera på 
mötet verkade intresserade, och föreslog att vi i så fall skulle visa vårt 
deltagande i loppet med t ex gula Lions T-tröjor. Kanske skulle vi även 
passa på och utmana andra Klubbar i Zonen? 

 Nominering till nästa års styrelse. Rolf Hällsås påminde oss om att till 
nästa möte i Mars bör vi ha klart kommande styrelse. Styrelsen för 
kommande år bör presenteras i kommande kallelse. 

 Aktivitet på Äldreboendet. Rolf Hällsås funderade på om vi skall åter upp 
ta aktiviteten med underhållning och fika/ tårta. 

 Tack brev och beställning av 450 kärvar till november 2017, har kommit 
ifrån Lions Club Nyland, Hälsade Rolf Friberg. 

 
Nästa styrelsemöte: 23 februari, kl 19.00 hos Jarl Svantesson 

       
Nästa månadsmöte: 3 mars, som då är på Lumber o Karle.  
Bowling från kl 17.30  

 
 
President:     Sekreterare: 

Rickard Ullberg        Torbjörn Lundborg 
 


